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Abstract
This  thesis  aims  to  shed  light  on  the  collection  of  Oriental  manuscripts  at  the  Uppsala  University Library
Carolina Rediviva and how the collection is a part of the collective memory. The main question which is central
for this thesis is: have orientalism and structures of power influenced the acquisition, arrangement and methods
of accessability regarding the Oriental manuscripts?  If  yes,  in what way and why? If no, how has this been
avoided?

The  theoretical  framework  consists  of  four  approaches:  phenomenology,  sociology  of  knowledge,
orientalism and power which are applied to the archival  concept of collective memory. The main source of
material consists of three parts: the historical texts which gives an informational framework regarding the time
and place in which the manuscripts were collected, the catalogues in which the manuscripts are described and the
transcripted interviews alongside correspondence. Methodologically the thesis is based upon a qualitative method
which also partly makes up the foundation for the main material. The methods used are interviews and text
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Ämnesord
Arkivvetenskap, orientalism, kollektivt minne, makt, handskrifter.

Key words
Archival studies, Orientalism, Collective Memory, Power (Social sciences), Manuscripts.



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning...........................................................................3

Förord...................................................................................................5

Inledning..............................................................................................7

1. Teoretiska förutsättningar..............................................................8
1.1 Syfte................................................................................................................8
1.2 Teoretiskt ramverk..........................................................................................8

Kollektivt minne......................................................................................................10
Fenomenologi och kunskapssociologi......................................................................11
Orientalism...............................................................................................................12
Foucaults maktperspektiv.........................................................................................13
Teoretiska avgränsningar och motiveringar.............................................................14
Frågeställning...........................................................................................................15
Delsammanfattning..................................................................................................15

1.3 Forskningsöversikt.......................................................................................15
Forskning kring kollektivt minne inom arkivvetenskapen........................................16

Kollektivt minne inom den svenska arkivvetenskapen........................................................17
Total archives och handskrifter i arkiv.....................................................................18
Delsammanfattning..................................................................................................19

2. Metod och material.......................................................................20
2.1 Metodologi...................................................................................................20

Metodologiska utgångspunkter, avgränsningar och hinder......................................21
Textstudier av källmaterial.................................................................................................21
Intervjuer............................................................................................................................21

Materialpresentation................................................................................................23
Informantmaterial...............................................................................................................23
Handskriftskatalogen..........................................................................................................23
Textstudier...........................................................................................................................23

Forskningsetik..........................................................................................................24
Delsammanfattning..................................................................................................25

3. Kvalitativ undersökning och analys............................................26
3.1 Bakgrund......................................................................................................26

Bibliotekets mål och strategier.................................................................................27
3.2 Förvärvande..................................................................................................28

Orientalismen och handskriftssamlarna i det akademiska Uppsala..........................28
Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av orientaliska handskrifter.........................31
Delsammanfattning..................................................................................................32

3.3 Ordnande......................................................................................................32
Handskriftskatalogerna............................................................................................32
Förtecknande............................................................................................................35

Arkiv- eller biblioteksmaterial............................................................................................36

3



Det orientaliska begreppet.......................................................................................37
Förvarande...............................................................................................................39
Delsammanfattning..................................................................................................40

3.4 Tillgängliggörande........................................................................................40
Tillgängliggörande av kataloger och digitalisering..................................................41
Utställningsverksamhet............................................................................................41
Tillgängliggörandet i framtiden................................................................................45
Delsammanfattning..................................................................................................46

4. Slutdiskussion................................................................................47
4.1 Övergripande iakttagelser.............................................................................47
4.2 Besvarande av frågeställning........................................................................48

Förvärvandet............................................................................................................49
Ordnandet................................................................................................................51
Tillgängliggörandet..................................................................................................53

4.3 Avslutning.....................................................................................................54
4.4 Sammanfattning............................................................................................55

Käll- och litteraturförteckning........................................................57
Otryckt material..................................................................................................57

Uppsala, Carolina Redivivas handskriftsenhet.........................................................57
Carolina Rediviva...............................................................................................................57

I uppsatsförfattarens ägo..........................................................................................57
Tryckt material....................................................................................................57
Bilder..................................................................................................................60

4



Förord

Jag vill rikta ett särskilt tack till personalen vid handskrifts- och musikenheten på
Carolina Rediviva. De har inte enbart ställt upp på intervjuer och korrespondens
utan  också  bidragit  med  litteraturtips  och  en  generell  kunskap  kring
handskriftsmaterialet.

5



6



Inledning

Jag  har  länge  haft  ett  intresse  för  synen  på  Orienten  och  alltsedan  min
kandidatexamen i semitiska språk har tanken om att fördjupa mig i ämnet funnits.
Då  min  kandidatuppsats  berörde  språkvetenskapliga  aspekter  av  Carolina
Redivivas handskriftssamling var det intressant att  återvända dit men med nytt
angreppssätt.  Syftet  med denna studie  är  att  nyansera bilden av det  kollektiva
minnet  som  den  orientaliska  handskriftssamlingen  är  en  del  av  genom  att
synliggöra  hur  underliggande  strukturer  påverkar  materialets  förvärvande,
ordnande  och  tillgängliggörande.  Förhoppningsvis  kan  denna  uppsats  vara  till
hjälp  för  institutioner  som  handhar  handskrifter.  Jag  har  valt  att  se
handskriftssamlingen som arkivmaterial  och inte som ett  biblioteksmaterial,  då
dess  ordnande  och  tillgängliggörande  är  produkten  av  en  process  utifrån  ett
förvärv. Materialet är unikt, opublicerat och fungerar dessutom som ett minne för
samhälle, individ och organisation.1

Uppsatsens titel anspelar på det som förgrundsgestalten inom orientalismen,
Edward Said, kallar institutionell orientalism, eller vetenskaplig orientalism.2 Han
menar i sin bok Orientalism att Orienten är en idé som i första hand är skapad av
européerna och har kommit att  stå som motbild till  Europa.3 I denna fallstudie
förenas  idén  om det  kollektiva  minnet  inom arkivvetenskapen med tankar  om
normkritiska  förhållningssätt.  Teorier  som  fenomenologi,  kunskapssociologi,
orientalism och maktteori har använts för att på ett kvalitativt sätt beskriva arbetet
med den orientaliska handskriftssamlingen.

Dispositionen  är  följande:  första  delen  rör  det  teoretiska  med  tidigare
forskning, avgränsningar, teoretiska definitioner samt syfte och frågeställning. Del
två  rör  den  empiriska  delen  med  presentation  och  motivering  av  metod  och
material.  Del tre avser den kvalitativa undersökningen som analyseras  löpande
med  valda  teoretiska  utgångspunkter.  I  del  fyra  följer  en  analys  där  det  ges
utrymme för personliga reflektioner och slutligen en sammanfattning.

1 Thomassen, T. (2001) ”A First Introduction to Archival Science”, s. 374-375.
2 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 22.
3 Said, E. (2013) Orientalism, s. 63-64.
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1. Teoretiska förutsättningar

Här redogörs det för syftet  med samt det teoretiska ramverket som omspänner
denna  studie.  Teorierna  såväl  förklaras  som  motiveras  och  en  diskussion  om
avgränsningar följer därpå. Det hela mynnar ut i en presentation av den utarbetade
frågeställning som används för att uppnå det sagda syftet.

Efter detta ges en forskningsbakgrund som bidrar till att sätta denna studie i
såväl ett allmänvetenskapligt som ett arkivvetenskapligt sammanhang.

1.1 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats,  som  det  också  kort  nämndes  i  inledningen  är  att
medverka till en mer nyanserad bild av det kollektiva minnet i allmänhet och den
orientaliska  handskriftssamlingen  hos  Uppsalas  universitetsbibliotek  Carolina
Rediviva i synnerhet. Med att bidra till en mer nyanserad bild menas att påvisa hur
maktstrukturer  i  samhället  kan  ha  en  inverkan på  hur  arkivmaterial  behandlas
genom  hela  arkivprocessen,  det  vill  säga  förvärvande,  ordnande  och
tillgängliggörande. Det är också av stor vikt att synliggöra vikten av normkritik
och normkreativitet hos institutioner som förvaltar och presenterar det kollektiva
minnet.

Förhoppningsvis kan denna fallstudie också medverka till att mål, strategier
och  arbetssätt  hos  institutioner  som  förvarar  och  tillgängliggör  denna  typ  av
material utvecklas och att enhetliga metoder kan arbetas fram.

Genom att göra detta ämnar denna uppsats till att bidra till forskningen inom
inte endast arkivvetenskapen utan även inom andra ämnen på det humanistiska
fältet i allmänhet och hos ABM-fältet i synnerhet.

Nedan redogörs för vilka de teoretiska förutsättningarna är för denna uppsats
och hur de förhåller sig till varandra.

1.2 Teoretiskt ramverk

I denna uppsats används ett flertal teoretiska benämningar som kan bära på olika
typer av definitioner för olika människor beroende på referensram. Här presenteras
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kort de olika begreppen med resonemang som grundas på och förankras i relevant
litteratur.  Vad som dock är viktigt  att  tänka på är att  teorier alltid,  precis  som
företagsekonomen  Peter  Svensson  menar,  är  en  förenkling  av  världen  och
eftersom de  utgår  från  ett  specifikt  perspektiv  kan  en  teori  heller  inte  ge  en
övergripande förklaring till ett fenomen utan endast belysa det från ett håll.4

När det forskas kring kollektivt minne är det av yttersta vikt att det finns en
länk till  historiska frågor eller  problem genom korrekt val  av teori  och metod
menar historikern Alon Confino. Han menar att det går inte att se det kollektiva
minnet endast som en historisk händelse över tid och analysera hur folk förhållit
sig till  det utan att  det också krävs teoretiska och metodologiska ramar för en
sådan typ av undersökning.5

Eftersom den historiska aspekten är av stor vikt vid en undersökning av det
kollektiva minnet har jag valt att angripa denna undersökning ur ett tidsperspektiv.
Det kollektiva minnet blir således en produkt av historiska mekanismer vilka jag
ämnar förklara genom ett normkritiskt ramverk.

Valet av nedan följande teorier till  denna undersökning kan motiveras med
deras strukturella likheter i  världsåskådning och resonemang gällande samhälle
kontra individ. Gemensamt för dessa olika teorier är att de vilar på en idé om
normkritiskt  tänkande,  det  vill  säga  uppmärksammandet  av  en  mångfasetterad
analys för att belysa och ifrågasätta maktförhållanden, som författaren till boken
Normkritisk  pedagogik Viktorija  Kalonaityté  uttrycker  det.6 När  det  talas  om
normkritik nämns också normkreativitet. I min undersökning har normkreativitet
kommit att stå för normkritikens praktiska tillämpning, det vill säga att medan
normkritiken  är  teorin  utgör  normkreativiteten  själva  praktiken  i  vilken  teorin
omsätts.

Huvudteorin  inom  ramen  för  denna  undersökning  är  orientalism  men
fenomenologi, kunskapssociologi och maktteori används för att påvisa fenomen
där orientalismen inte med samma exakthet kan peka ut samband mellan orsak
och verkan. Fenomenologi och kunskapssociologi förenas i  tankesättet  om den
konstruerade verkligheten. Dessa typer av idéer grundar sig också orientalismen
och maktteorin på. 

Begreppet det kollektiva minnet inom arkivvetenskapen är tanken som förenar
idén om en socialt konstruerad verklighet med olika typer av maktförhållanden.
De valda teorierna har alltså alla gemensamt tanken om en konstruerad verklighet
och  att  denna  verklighet  är  möjlig  att  påverka  genom  olika  typer  av
samhällsmönster, där framförallt makt har en stor inverkan.

Orientalism  och  maktteori  är  produkten  av  fenomenologiska  och
kunskapssociologiska mekanismer, vilket följaktligen ger en teoretisk modell som
ser ut som följande:

4 Svensson, P. (2011) ”Teorins roll i kvalitativ forskning”, s. 183.
5 Confino. A. (1997) ”Collective Memory and Cultural History: Problems of Method”, s. 1388.
6 Kalonaityté, V. (2014) Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen, s. 14.
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Bild 1. Teoretisk modell över de olika teoriernas förhållande till varandra.

Denna modell visar på ett förenklat sätt hur teorierna förhåller sig till varandra. Fenomenolgin
utgör grunden för dessa teorier.  Utifrån den kan det  teoretiska angreppssättet  förfinas genom
kunskapssociologi och ytterligare orientalism och maktteori.7

Kollektivt minne
Arkivinstitutioner refereras  ofta  till  som  vårt  kollektiva  minne  eller,  som
arkivvetaren  Margaret  Hedstrom  kallar  dem,  ”minnesinstitutioner”.  Hon
argumenterar för att det inom arkivvetenskapen finns ett samband mellan arkiv
och minne, en diskussion som inleddes på 1980-talet, även om studier kring det
kollektiva minnet går tillbaka ända till 1920-talet.8

Hedstrom talar om två olika sorters minne: individuellt  och kollektivt men
påpekar  också  att  det  finns  ett  så  kallat  sociokulturellt  minne,  där  individens
minne  formas  utifrån  den  kulturella  kontext  inom vilken  minnet  uppkommer.
Hedstrom vill definiera det kollektiva minnet som en grupps representation av det
förflutna  och  genom  en  gemensam  historia  kan  det  kollektiva  minnet  vara
avgörande för hur grupperingar bildas för att forma en identitet och en gemenskap.
Hon  menar  dessutom  att  vikten  av  det  kollektiva  minnet  inte  ligger  i  dess
historiska korrekthet utan i dess förmåga att sätta nutiden i samband med dåtiden
och att dokumenten i arkivet påverkar hur nationen – och i förlängningen även
folket – uppfattar  sin  historia.  Det  är  dock viktigt  att  tänka på att  i  relationen
mellan historia och minne är det svårt att urskilja en distinkt kedja av orsak och
verkan. Hedstrom frågar sig hur vi kan dra lärdom av det förflutna genom att
tränga in i de idéer och strömningar som nedärvts genom det kollektiva minnet.9

Det  går  i  detta  resonemang  att  dra  vissa  paralleller  till  orientalismens
diskussioner om hur fördomar cementeras och förstärks generation för generation.
I  sitt  bidrag  till  det  kollektiva  minnet  kan  arkivet  erbjuda  en  ingång  till
gemensamma tankar som sedan länge varit glömda och just därför är tanken om

7 Bild 1. Se utförlig hänvisning under rubriken ”Bilder” i käll- och litteraturförteckningen.
8 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”, s.
164; Confino, A. (1997) ”Collective Memory and Cultural History: Problems of Method”, s. 1388.
9 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”, s.
165–168.
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det  kollektiva  minnet  centralt  i  diskussionen  om arkivet  som en  demokratins
byggsten.10

Arkivarien Elizabeth Shepherd menar att arkivet inte definieras utifrån dess
fysiska  form utan  snarare  utifrån  dess  syfte.  Det  är  därför  av  yttersta  vikt  att
handlingarna är autentiska, tillförlitliga och användbara och för att detta ska kunna
ske  måste  arkivet  hela  tiden  underhållas.  Utan  detta  underhåll  kan
arkivinstitutionerna  inte  fungera  som ett  kollektivt  minne.  Eftersom arkivarien
handhar handlingarna under den största delen av deras existens krävs det också en
medvetenhet om att arkivarien är en delaktig aktör.11

Det  är  alltså  centralt  inom  denna  diskussion  att  lyfta  frågan  om
maktstrukturer, såväl uttryckliga som mer dolda. De dolda maktstrukturerna kan
vara  svåra  att  blottlägga,  något  som  också  Michel  Foucault  berör  i  sin
maktdiskussion, eftersom de blivit en del av det kollektiva minnet med tiden. Med
andra ord kan alltså ett historisk maktbegrepp som orientalismen ha assimilerats
upp  i  det  kollektiva  minnet,  vilket  gör  oss  omedvetna  för  hur  teorier  som
orientalismen har sin verkan idag.

Fenomenologi och kunskapssociologi
Fenomenologi kan kort sägas innebära det att vi måste ha ett sammanhang utifrån
vilket  vi  kan  tolka  och  processa  vår  kunskap.  Sociologen  Margareta  Bäck-
Wiklund skriver att fenomenologin ger oss ett verktyg för att tolka och skapa en
ny kunskap utifrån sociala och kontextuella förutsättningar. Hon fortsätter med att
säga  att  den  enskilde  individen  blir  en  del  av  en  social  process  i  vilken
förförståelse skapas. Hon talar om hur matematikern Edmund Husserl räknas som
fenomenologins grundare och att han menar att vår verklighet är skapad av oss
människor och att vårt medvetande byggs upp av ständiga erfarenheter.12 Husserl
understryker att erfarenhetsbaserad kunskap kan resultera i något objektivt giltigt
och talar om den objektivistiska vetenskapens naivitet. Det innebär att för att nå en
objektiv  vetenskap  måste  vi  ge  akt  på  den  subjektiva  vetenskapen.13

Fenomenologin grundas alltså dels på empiri och dels på hermeneutik.
Ett fenomenologiskt perspektiv på verkligheten kan användas för att påvisa

strukturer  och  idéer  skapade utifrån  såväl  en  social  kontext  som ett  historiskt
flöde.  Den  sociala  kontexten  blir  i  denna  uppsats  således  realiserat  genom
Carolina Redivivas akademiska sammanhang och det historiska flödet utgör den
orientalistiska framväxten över tid. Eftersom alla människor tolkar sin kunskap
med hjälp av en viss förförståelse betyder det att inte endast vardagskunskapen
genomsyras  av  fenomenologiska  strukturer  utan  det  gäller  även  för  den

1 0 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”, s.
176.
1 1 Shepherd, E. (2011) ”Archival Science”, s. 180–181, 184.
1 2 Bäck-Wiklund, M. (2007) ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, s. 73–74.
1 3 Husserl, E. (2002) Fenomenologin och filosofins kris, s. 25, 121.
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vetenskapliga  förförståelsen.  Bäck-Wiklund  talar  om hur  forskaren  konstruerar
sina resultat  utifrån sin fenomenologiska verklighet  och jag menar  att  detta  är
applicerbart  på  institutioner  som förvaltar  och  även  producerar  det  kollektiva
minnet eftersom det i grund och botten är den enskilde individen som kan vara
med och påverka hur det kollektiva minnet presenteras.14

Medan fenomenologin  förklarar  sambandet  mellan  kunskap och verklighet
fokuserar  kunskapssociologin  på  sambandet  i  kunskapsvariation  mellan  olika
sociala  grupper.  Kunskapssociologin  diskuterar  samband  mellan
verklighetsuppfattningar  inom kulturprodukter  så  som moral  och religion  samt
dess orsaker. Precis som inom fenomenologin finns tanken om att kunskap är ett
resultat av en social skapelse som människan är omedveten om.15

Inom kunskapssociologin finns tanken om att en persons sociala kontext är
avgörande för vilken kunskap som används för att tolka världen. Idén om en total
ideologi handlar om tanken om en historisk epoks ideologi, det vill säga en social
gruppering och dess åsiktskonstruktion under en tidsperiod.16

Psykologen Eva-Maria Rigné talar om sociologen Émile Durkheims tankar
om det kollektiva minne som finns i alla samhällen och refererar till den ram som
omfattar allt tänkande. Denna kunskapsram föds vi in i och baseras på den sociala
omvärld inom vilken vi existerar. Kunskapsramen tillsammans med en historisk
kontext ger upphov till paradigmteorin, som utgår från att synen på kunskap är
historiskt och socialt betingad.17 Kort sagt ser man på vetenskap som en empirisk
produkt snarare än som en produkt av en allmängiltig natur.

Både fenomenologin och vetenskapssociologin kan sägas ligga till grund för
tankarna inom orientalismen eftersom den vilar på en socialt och vetenskapligt
konstruerad verklighet, till stor del som en produkt utifrån ett historiskt flöde.

Orientalism
Orientalism,  enligt  Edward  Said,  är  inte  ett  enskilt  tankesätt  eller  ett
samhällsmönster  utan  ett  begrepp  för  olika  sätt  att  närma  sig,  uppfatta  och
beskriva  det  som  kallas  Orienten.  Redan  i  namnet  Orienten  möts  vi  av  en
uppenbar problematik: vad innefattar namnet Orienten? Något klart svar på detta
erbjuder inte Said oss och det är kanske inte det viktiga eftersom orientalismens
fokus är snarare en idé om Orienten som dels fysisk plats dels studieobjekt. När
Said talar om Orienten ur ett europeiskt perspektiv är det främst Främre Orienten
och de muslimska länderna som avses.18

Said menar att det finns fyra komponenter som kommit att ligga till grund för
den moderna orientalismen: expansion, historisk konfrontation, välvillig förståelse

1 4 Bäck-Wiklund, M. (2007) ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, s. 91.
1 5 Rigné, E. M. (2007) ”Kunskaps- och vetenskapssociologi”, s. 186, 188.
1 6 Rigné, E. M. (2007) ”Kunskaps- och vetenskapssociologi”, s. 191–192.
1 7 Rigné, E. M. (2007) ”Kunskaps- och vetenskapssociologi”, s. 194–195, 203.
1 8 Said, E. (2013) Orientalism, s. 83.
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och  klassificering.19 De  fyra  komponenterna  förklarar  Said  som  följande:
expansionen i och med den europeiska kolonialismen och den ökade känslan av
dominans,  historisk  konfrontation  i  och  med  det  ökade  studiet  av  Orienten,
välvillig förståelse i och med den ökade önskan som fanns om en bättre förståelse
som gett upphov till en exotisering av Orienten och dess kultur och klassificering i
och med den tidsanda som fanns med att påvisa beskaffenhet och karakteristika
hos natur och människor från bland annat vetenskapsmän som Carl von Linné.20

Tanken om Orienten kontra Occidenten eller Öst mot Väst får sitt stora uppsving
under 1700-talet, även om den kan spåras tillbaka till Romarriket och det klassiska
Grekland, och är ett förhållande som utgörs av dominans och makt, skriver Said.21

När den ”objektiva” vetenskapen om Orienten ger upphov till ett akademiskt
ämne  kan  normkritiskt  tänkande  användas  för  att  blottlägga  strukturer  och
förhållningssätt som gett upphov till den vetenskapliga orientalismen.

Tanken inom orientalismen är alltså Västs överlägsenhet gentemot Öst och hur
förhållandet dem emellan baseras på makt. Makt kan finnas i olika typer, men för
denna studie och även för orientalismen i stort passar Michel Foucaults definition
mycket bra.

Foucaults maktperspektiv
Generellt  för  idéhistorikern  Michel  Foucaults  teorier  i  allmänhet  är  dess
användbarhet vid analyser av historiska sekvenser och hur dessa spelar roll för vår
tolkning av nutiden och i synnerhet kan detta sägas gälla för hans maktteori, vilket
gör att den lämpar sig för en orientalistiskt ramverk.22

Foucault menar att det finns olika typer av makt: makt på individbaserad basis
och makt som spänner över ett samhälle, där den administrativa makten hör till
den senare typen. Eftersom makten inte är fysiskt bunden till en viss institution är
den inte konkret, vilket gör en analys av dess motiv svår. Foucault menar istället
att  vid en maktanalys  bör  fokus ligga på vilka effekter  makten tar  sig hos  de
underkuvade.23

Foucault talar om det skrivnas makt, en makt som cirkulerar kring det skrivna 
dokumentet och hur de skrivna handlingarna formar sig efter den administrativa 
makten. På så sätt formas kunskapen efter vetenskapens subjektivitet.24 Att 
kunskap är makt är särskilt sant inom den akademiska traditionen. Minne är också 
en form av kunskap och makt över minnet är en typ av administrativ, 
samhällsöverspännande makt. Det är en makt som härrör ur ett tolkningsföreträde.
Foucault menar att vi måste förstå att makten inte enbart leder till att objektet för 

1 9 Said, E. (2013) Orientalism, s. 214.
2 0 Said, E. (2013) Orientalism, s. 210–212.
2 1 Said, E. (2013) Orientalism, s. 65,135.
2 2 Lindgren, S-Å. (2007) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 347.
2 3 Lindgren, S-Å. (2007) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 349–350, 360.
2 4 Foucault, M. (2003) Övervakning och straff, s. 190.
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makten påverkas genom uteslutning, förtryck eller andra mekanismer, utan makten
producerar en verklighet. Den producerar en sorts sanning som många gånger är 
subjektiv. På så sätt blir makt en högst relevant faktor i diskussionen om det 
kollektiva minnet.25

Teoretiska avgränsningar och motiveringar
I  de  teoretiska  förutsättningarna  hade  det  varit  tänkbart  att  applicera  en
postkolonial teori. Den postkoloniala teorin passar väl med orientalism och lämpar
sig  bäst  för  studier  om  hur  effekterna  av  kolonialtiden  har  påverkat  berörda
samhällen fram till idag tillsammans med orientalism. Eftersom syftet med denna
fallstudie snarare är att påvisa hur en enskild organisation förhåller sig och arbetar
kring  orientaliskt  material  är  den  postkoloniala  teorin  i  detta  fall  inte  helt
passande. Även andra teoretiska alternativ hade varit tänkbara. Eftersom en analys
ofta missgynnas av alltför många teorier måste en avgränsning göras.

Användandet av såväl fenomenologi som kunskapssociologi som teorier anser
jag  vara  passande  eftersom  objektet  för  min  undersökning  är  en
kunskapsproducerande  och  kunskapsförvaltande  institution.  Eftersom  både
fenomenologin och kunskapssociologin handlar om hur kunskap föds, tolkas och
förmedlas i ett hermeneutiskt och socialt sammanhang fann jag detta vara lämpligt
också i kombination med orientalism och maktteori,  som båda handlar om hur
kunskap kan användas ur ett maktperspektiv.

I denna studie har ett maktperspektiv utifrån idéhistorikern Michel Foucault
använts.  Eftersom Foucault  anses  som en av frontfigurerna när  maktbegreppet
diskuteras föll valet på att utgå från hans diskussion om makt.

Vad  gäller  maktperspektiv  för  en  studie  om  orientalism  anser  jag  detta
passande i detta fall, då objektet (Carolina Rediviva) är en enskild institution. Said
menar att en studie om orientalism inte går att genomföra utan en diskursanalys,
det vill säga en form av begreppsanalys.26 Även om jag inte uttalat använt mig av
diskursanalys för denna uppsats anser jag ändå att den undersöker en diskurs inom
Carolina Rediviva.

Saids tankar om orientalism rör främst Storbritannien och Frankrike och i viss
mån  USA.  Jag  har  applicerat  hans  tes  dels  utifrån  svenska  förhållanden  dels
utifrån tanken om att Sverige utgör en del av det europeiska samhället och arvet. I
det svenska förordet talar också litteraturvetaren Sigrid Kahle om orientalismen i
Sverige, vilket har utgjort en bra hållpunkt för svenska idéer och tankesätt.

Det finns flera sätt att närma sig orientalismen på, men inom ramen för denna
uppsats  är  det  den  akademiska  och  institutionaliserade  orientalismen  som det
fokuserats på eftersom det från 1700-talets slut växer fram en utveckling av det

2 5 Foucault, M. (2003) Övervakning och straff, s. 194.
2 6 Said, E. (2013) Orientalism, s. 66.
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akademiska  studiet  av  Orienten.27 Då  Saids  inflytande  inom  orientalismen  är
mycket stort har jag valt att endast utgå från hans diskussion om vad orientalism
är och då inte använda andra referenser, utom ovan nämnda Kahle.

De teoretiska utgångspunkter som har använts i undersökningen passar också
väl  för  valet  av  empirisk metod som i  detta  fall  är  intervjuer  och  textstudier,
eftersom alla teorierna handlar om att påvisa uppfattningar. Metodpresentation och
metodval diskuteras närmare i kapitel två.

Frågeställning
Den  övergripande frågeställningen som ligger till grund för denna undersökning
är:  ”Har orientalism och andra maktstrukturer inverkat  på hur den orientaliska
handskriftssamlingen  på  Carolina  Rediviva  förvärvats,  ordnats  och
tillgängliggjorts?  Om  ja,  på  vilket  sätt  och  varför?  Om  nej,  hur  har  detta
undvikits?”.

Delsammanfattning
Sammanfattningsvis  för  denna  studie  är  idén  om  ett  normkritiskt  tänkande  i
förhållande till det kollektiva minnet. Den normkritiska analysen ämnar i detta fall
att  blottlägga  hur  samhället  återger  ett  vetenskapligt  fenomen  och  den
normkreativa  diskussionen  omsätter  normkritiken  i  ett  praktiskt  handlande.28 I
denna undersökning blir  det vetenskapliga fenomenet  arbetet  med förvärvande,
ordnande  och  tillgängliggörandet  av  den  orientaliska  handskriftssamlingen.
Normen  utgör  så  att  säga  en  referensram utifrån  vilken  det  kollektiva  minnet
tolkas.  Med  dessa  teoretiska  förutsättningar  som  bakgrund  vid  sidan  av  det
kollektiva minnet som ramverk kan min frågeställning om hur orientalism och
maktstrukturer kan ha påverkat arbetet med den orientaliska handskriftssamlingen
utredas.

1.3 Forskningsöversikt

Forskning kring orientalism, andra normkritiska teorier och kollektivt minne som
olika  discipliner  erbjuder  en  hel  del  material.  Däremot  är  det  svårt  att  finna
publicerade texter där ämnena verkar tillsammans. Arkivarien Elisabeth Kaplan är
en  av  förespråkarna  när  det  gäller  att  kombinera  antropologiska  idéer  med
arkivvetenskap.  Hon  menar  att  alltsedan  1970-talet  har  forskning  inom
humanistiska ämnen med fokus på objektivitet och representation aktualiserats.
Däremot anser Kaplan att arkivvetenskapen inte fokuserat tillräckligt på frågor om
generaliserande  samhällsteorier  och  samhällsbeskrivningar  jämfört  med  andra

2 7 Said, E. (2013) Orientalism, s. 71.
2 8 Kalonaityté, V. (2014) Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen, s. 15.
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humanistiska  ämnen.  Lösningen,  menar  Kaplan,  är  ämnesöverskridande
jämförelser som kan hjälpa arkivvetare att placera in arkivvetenskapen i en större
kontext. Hon menar att endast genom att möta de uppfattningar och förväntningar
som finns inom arkivvetenskapen kan vi börja nå ut och föra dialoger med andra
vetenskaper.29

Forskning kring kollektivt minne inom arkivvetenskapen
Den internationella forskningen kring det kollektiva minnet fokuserar främst på
den teoretiska delen snarare än, som i många svenska undersökningar, konkreta
fallstudier. Den internationella forskningen lyfter också fram arkivariens roll inom
förvaltandet och förmedlandet av det kollektiva minnet. Arkivvetaren Terry Cook
talar om hur det kollektiva minnet och den kollektiva glömskan finns inom en rad
olika  kulturinstitutioner  men  kanske  främst  i  arkiven.  Cook  menar  att  för  att
arkivarien ska kunna skriva prologen för framtiden måste denne förstå sin dåtid
och för detta krävs en diskussion arkivarier emellan.30

Historikern Randall C. Jimerson lyfter fram arkivariens roll inom ramen för
det kollektiva minnet när han påpekar att det är arkivarien som formar samhällets
kunskap om det förflutna eftersom arkivarien är väktare, tolkare, bedömare och
samlare  av  information.  Men  det  kollektiva  minnet  är  något  föränderligt  och
eftersom det  förändras  går  det  inte  att  sätta  ett  likhetstecken  mellan  det  och
historien utan det går snarare att tala om en interaktion dem emellan som formar
såväl individ som kollektiv. Men när vi talar om minne måste vi även ta glömska i
beaktande. Glömska behöver inte vara en medveten handling utan snarare kan det
handla om vad vi väljer att komma ihåg, menar Jimerson. Allt detta kombinerat
betyder att olika grupper minns olika saker och skapar på så sätt olika kollektiva
identiteter.  Det är  inte arkivdokumenten i  sig som utgör minnet  utan de är ett
verktyg som vi kan använda oss av för att  tolka historien utifrån ett  kollektivt
medvetande.31

Arkivarien  Joan  Schwartz  och  Terry  Cook  anser  att  en  av  de  viktigaste
frågorna när man talar om det kollektiva minnet är den om makt, det vill säga: hur
är arkiv beskaffade i relation till makt, och vad är konsekvensen för historien av
det som sker på arkivinstitutionerna. Arkivet är inte bara en samling dokument
utan en spegelbild av det samhälle i vilka de är skapade och ordnade och därför
utgör det på samma gång som de också speglar maktrelationer i samhället. Dessa
maktrelationer kan ses i vilka val som görs i form av hur arkivmaterialet är ordnat

2 9 Kaplan,  E.  (2002)  ”Many  Paths  to  Partial  Truths:  Archives,  Anthropology,  and  the  Power  of
Representation”, s. 209–211, 218.
3 0 Cook,  T.  (1997)  ”What  is  Past  is  Prologue:  A History of  Archival  Ideas Since  1898,  and  the Future
Paradigm Shift”, s. 18–19, 27, 31, 46.
3 1 Jimerson, R. (2009) Archives Power: Memory, Accountability, and Social Justice, s. 190, 192–193, 213.
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och tillgängliggjort,  inte på ett  avsiktligt  maktgalet  sätt  utan utifrån samhällets
konstruktion och värderingar kommer arkivet att spegla detta i sitt utformande.32

Cook, Schwartz och Jimerson betonar makten som en viktig del att förhålla
sig till i rollen som arkivarie. Arkivet och arkivarien som väktare av den korrekta
informationen är alltså bara en del av sanningen.

Sammanfattningsvis  är  studier  av det  kollektiva minnet  ur  ett  normkritiskt
perspektiv ett sätt att påvisa tankar och idéströmningar som inte går att finna i
endast en arkivvetenskaplig eller endast en historisk studie. Det kollektiva minnet
är en delad identitet som förenar en social grupp och något som skapar en socialt
konstruerad verklighet och eftersom det finns flera sociala verkligheter finns det
även flera kollektiva minnen.33

Kollektivt minne inom den svenska arkivvetenskapen
Det svenska studiet av arkivet som minnesinstitution behandlar i stor utsträckning
fallstudier av en konkret institution snarare än idén om arkivet som ett kollektivt
minne.

Arkivarien  Mikael  Korhonen  utgår  i  sin  arkivvetenskapliga  studie  från
Svenska  litteratursällskapet  i  Finland  och  deras  arkivverksamhet.  Korhonen
menar, som många andra forskare inom ämnet arkiv och minne, att arkivet varken
tillkommer eller  utvecklas fristående från samhällets  värderingar. Han talar om
arkivet som en maktinstitution och en institutionaliserad historia där det pågår en
symbiotisk kamp mellan  minne och makt.  I sin  studie vill  han lyfta  fram hur
värderingar  och  ideologier  kan  medverka  till  att  styra  en  arkivinstitutions
verksamhet.34

Tove  Engvall  berör  det  kollektiva  minnet  inom  arkivvetenskapen  i  sin
masteruppsats  Nyckeln till  arkiven. Hon understryker att det är inte en brist på
information som är problemet utan snarare tillgången till denna information och
detta  avspeglas  i  det  kollektiva  minnet.35 Hennes  diskussion  berör  främst  e-
utveckling och interoperabilitet kontra kollektivt minne.

Studier som berör arkivvetenskap och minne är inte lika framträdande på det
svenska forskningsfältet som på det internationella. Även om idén om arkivet som
minnesinstitution är väl rotad behövs mer forskning inom området för att tydligare
ge en bild av vilka möjligheter och problem som finns i ämnet, särskilt i en svensk
kontext.

För att spegla hela det kollektiva minnet är total archives ett förhållningssätt
för  att  fånga  upp  hela  aspekten  av  samhället  på  ett  bredare  sätt  än  vad
arkivtraditionen i Sverige gör.
3 2 Schwartz, J. och Cook, T. (2002) ”Archives, Records, and Power: the Making of Modern Memory”, s. 6,
11–14.
3 3 Confino, A. (1997) ”Collective Memory and Cultural History: Problems of Method”, s. 1390, 1398, 1400.
3 4 Korhonen,  M.  (2009)  ”Arkiv,  minne  och  glömska  –  Analys  av Svenska  litteratursällskapets  i  Finland
arkivverksamhet och samlingar, s. 12–13, 18.
3 5 Engvall, T. (2013) Nyckeln till arkiven, s. 6–7.
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Total archives och handskrifter i arkiv
Att  handskriftssamlingar  har  tenderats  att  ses  om  biblioteksmaterial  och  inte
arkivmaterial inom ABM-sektorn kan påverka arbetet som sker kring materialet. I
Kanada har termen  total  archives  utvecklats  för att ämna till  att  inte  begränsa
ramarna för vad som kan vara arkivmaterial. Termen total archives rymmer alla de
handlingar som rör utvecklingen av en organisation eller region.36 Det skulle alltså
i praktiken innebära att en uppdelning mellan handskrifter och arkivmaterial aldrig
behöver göras. Terry Cook menar att total archives-begreppet grundar för en syn
på arkiv inte endast som institutioner formade av användare, skapare eller staten
utan vidgar det till  att  vara något som reflekterar samhället  i  stort. 37 Det är då
arkivet blir en del av det kollektiva minnet samt dess produktion och reproduktion
av kunskap. Eftersom arkivinstitutioner förvaltar och förmedlar kunskapen om det
kollektiva  minnet  är  maktbegreppet  högst  relevant  för  hur  denna  kunskap
förmedlas.

Biblioteksvetaren David C. Sutton talar om litterära arkiv, alltså arkiv som
består av litterära handskrifter. Han menar att dessa typer av arkiv återfinns i högre
utsträckning på bibliotek snarare än på arkiv och att innehållet i dessa arkiv kan ha
sitt ursprung i många olika länder på grund av bland annat inköp eller andra typer
av insamlande. Detta  medför att  samlingar av en viss författare kan återfinnas
uppdelade på flera olika institutioner, något han kallar för  split collections  eller
diasporic (delade samlingar, diaspora).38

Arkivarien Rob Fisher berättar att användandet av begreppet total archives i
Kanada har lett till att både officiella handlingar och privata manuskript hamnat
hos samma institution och även rubricerats som arkivmaterial. Fisher menar att vi
måste  utöka arkivbegreppet  och att  det  vad vi  idag kallar  privata  arkiv skulle
under  arkivvetarna Hilary Jenkinsons och Theodore R.  Schellenbergs  dagar ha
kallats historiska eller privata manuskript.39

Ibrahim Mattias  Ekberg  berör  i  sin  magisteruppsats  i  språk  och  lingvistik
problem kring katalogiseringen av arabiska handskrifter hos en specifik samling
på  Lunds  universitetsbibliotek.  Även  om  den  inte  är  skriven  för  det
arkivvetenskapliga fältet så finns det flera intressanta iakttagelser. Ett av de mer
centrala problemen som Ekberg lyfter fram är det gällande bristen på en enhetlig
metodologi  för  katalogiseringen  av  de  arabiska  handskrifterna.40 Bristen  på  en
enhetlig  katalogiseringsprincip  betyder  inte  enbart  att  man  går  miste  om  en

3 6 Society of  Amercian  Archivists  webbplats  >  Glossary  of  Archival  and  Records  Terminology >  Total
Archives. [2015-02-15]
3 7 Cook,  T.  (1997)  ”What  is  Past  is  Prologue:  A History of  Archival  Ideas Since  1898,  and  the Future
Paradigm Shift”, s. 34.
3 8 Sutton, D. (2014) ”The destinies of literary manuscripts: past, present and future”, s. 295–297.
3 9 Fisher, R. (2009) ”In Search of a Theory of Private Archives: The Foundational Writings of Jenkinson and
Schellenberg Revisited”, s. 2–3, 6, 8, 18.
4 0 Ekberg,  I.  M.  (2011)  Olle  Rydbergs  orientaliska  handskriftssamling  –  problematik  rörande
katalogiseringen av de arabiska handskrifterna i samlingen, s. 2.
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standard som underlättar sökning, utan man går dessutom miste om ett enhetligt
tillvägagångssätt när information saknas (författare, titel). Ytterligare ett problem
som  Ekberg  tar  upp  är  det  om  kunskapsnivån  på  den  som  arbetar  med
katalogiseringen. För att arbetet ska kunna genomföras på ett fullgott sätt krävs
såväl språkliga som organisatoriska kunskaper.41

De orientaliska handskriftssamlingarna i Europa blev många gånger utsatta för
”påbättringar”  av  orientalister  i  Europa.  Edward Said  berättar  om hur  texter  i
orientaliska arkiv kommenterades,  arrangerades och bättrades på av europeiska
orientalister, allt för att göra till exempel arabisk poesi mer lättillgänglig för den
europeiska  marknaden.  Orientalismen  blev  följaktligen  ett  sätt  att  presentera
Orienten för européerna av orientalisterna.42

De  problem  vilka  arkiven  för  handskriftssamlingar  står  inför  ter  sig
framförallt ha att göra med avsaknaden av ett standardiserat förfarande, oavsett
om det gäller det fysiska eller det logiska ordnandet. Men problem rörande hur
samlingarna införlivas i det kollektiva minnet går också att finna.

Delsammanfattning
Den internationella forskningen om det kollektiva minnet handlar mycket om det
kollektiva minnet som sådant och arkivariens generella roll i processer som rör
förvaltande  och  tillgängliggörande,  medan  den  svenska  forskningen  däremot
främst är riktad mot specifika institutioner och fallstudier.

Många av forskarna och yrkesmänniskorna anser att arkiven och således också
arkivarien har en central roll i hur vi uppfattar och förhåller oss till det kollektiva
minnet.

Idén om att under begreppet total archives bredda uppfattningen om vad som
är arkivmaterial eller ej är främst aktuell i Kanada, även om diskussionen kring
huruvida  total  archives-begreppet  kan  förändra  synen  på  handskriftssamlingar
borde kunna vara aktuell även i Sverige. Detta särskilt då det finns vissa problem
kring  bristen  på  en  enhetlig  metod  för  katalogisering  och  presentation  av
handskrifter.

4 1 Ekberg,  I.  M.  (2011)  Olle  Rydbergs  orientaliska  handskriftssamling  –  problematik  rörande
katalogiseringen av de arabiska handskrifterna i samlingen, s. 11.
4 2 Said, E. (2013) Orientalism, s. 224–225.; En orientalist är en person knuten till den akademiska traditionen
som rör studiet av Orienten på något sätt.
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2. Metod och material

I detta kapitel presenteras de metoder som använts i undersökningen och även det
material vilken undersökningen baserats på. Empirisk forskning är insamling av
information genom sinnen så som syn eller hörsel.43

Den  metodologiska  utgångspunkten  är  så  kallad  kvalitativ  metod.  Som
sociologen  Göran  Ahrne  och  företagsekonomen  Peter  Svensson  förklarar  är
kvalitativ  metod  en  motsats  till  kvantitativ  metod,  då  den  kvalitativa
informationen är inte mätbar på samma sätt som den kvantitativa, utan det handlar
snarare om att  konstatera att  ett  fenomen finns och sedan analysera det utifrån
olika  frågeställningar.44 Detta  i  kombination  med  att  min  undersökning strävar
efter  att  påvisa  förekomsten  av  ett  fenomen  (orientalism  och  eventuella
maktstrukturer  i  arbetet  med  den  orientaliska  handskriftssamlingen),  inte
frekvensen eller den generella uppfattningen kring det, gör att en kvalitativ metod
passar bäst för en sådan typ av fallstudie.

2.1 Metodologi

Genom att  i  denna uppsats  närma mig undersökningsobjektet  (den orientaliska
handskriftssamlingen  på  Carolina  Rediviva)  på  tre  olika  sätt,  så  kallad
triangulering, minimeras risken för en felaktig analys.45 De tre sätt som används i
denna uppsats  är:  historisk  bakgrund till  förvärvandet  och  förhållandet  till  det
akademiska  klimatet,  textstudier  av  källmaterial  över  hur  handskrifterna  är
ordnade  och  till  sist  intervjuer  för  att  diskutera  tillgängliggörande  och
uppfattningar  kring  materialet.  Det  empiriska  materialet  presenteras  utifrån  de
tidigare  nämnda  teoretiska  ståndpunkterna  och  förankras  genom  ett
konkretiserande  av  hur  bibliotekets  ställningstagande  avspeglas  i  såväl  deras
utåtriktade verksamhet som i det interna arbetet.

4 3 Svensson, P. och Ahrne, G. (2011) ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”, s. 21.
4 4 Ahrne, G. och Svensson, P. (2011) ”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen”, s. 12.
4 5 Svensson, P. och Ahrne, G. (2011) ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”, s. 27.
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Metodologiska utgångspunkter, avgränsningar och hinder
Här förtydligas vilken metod som använts samt vilka avgränsningar som gjorts
och varför. Eventuella hinder som uppkommit berörs också kort för att på så sätt
ge läsaren en bättre inblick i undersökningens process.

Textstudier av källmaterial
Precis som statsvetaren Kristina Boréus menar så är texter en del av samhället och
kan berätta hur ett samhälle ser ut och vad människor har för uppfattning om det.
Texter förekommer alltid i ett sammanhang beroende av tid och rum. Boréus talar
om olika genrer och att det vid en analys är viktigt att kunna placera in texten i en
genretillhörighet,  vilken  i  denna  fallstudie  kan  betecknas  som  en
(arkiv-)vetenskaplig genre. Vid en textanalys ställs frågor kring vad som sägs och
inte sägs i den aktuella texten.46

För  att  tidsramen  för  detta  projekt  skulle  kunna  hållas  har  jag  avgränsat
materialet  till  en  katalog  trots  att  avsikten  inledningsvis  var  att  analysera  två
kataloger. Anledningen till att valet föll på att endast använda en katalog var en
fråga om kvalitet över kvantitet. Den valda katalogen behandlar handskrifter inom
mitt  intresseområde:  arabiska  och  turkiska  samtidigt  som  den  är  skriven  på
engelska. Övriga kataloger är skrivna på latin eller tyska vilket till viss del skulle
försvåra analysen.  Den valda katalogen är  en reviderad upplaga av en tidigare
katalog och är således under arbete. Det innebär att jag fann det särskilt intressant
att undersöka just denna katalog eftersom den visar såväl dagens arbetssätt som
hur man tidigare har gått tillväga.

Källmaterialet i form av handskriftskatalogen är skapad och tillgängliggjord
inte utifrån ett  objektivt perspektiv,  utan som en del i  tid och rum. Studier av
material som berör det kollektiva minnet behövs så att de kan diskuteras utifrån
dess  reliabilitet  eftersom  det  många  gånger  kan  baseras  på  stereotyper  och
generaliseringar snarare än en objektiv historieskildring.47

Studiet  av  historisk  litteratur,  mål-  och  strategidokument  samt
utställningskataloger  sätter  min  undersökning  i  ett  historiskt,  geografiskt  och
akademiskt sammanhang på ett sätt som analys av varken handskriftskatalog eller
intervjuer kan göra. Det ger på så sätt en grund för uppkomsten och framväxten av
den orientaliska handskriftssamlingen.

Intervjuer
Genom att utgå från intervjuer som metod i denna undersökning kan mönster om
upplevelser och förhållningssätt påvisas på ett sätt som andra metoder inte kan
göra eftersom intervjuer utgår såväl från enskilda individer som att de kan bidra
till  att  ge en samlad åsiktsbild hos den studerade institutionen. Som grund för

4 6 Boréus, K. (2011) ”Texter i vardag och samhälle”, s. 131, 133, 135.
4 7 Jimerson, R. (2009) Archives Power: Memory, Accountability, and Social Justices, s. 203–204.
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tillvägagångssätt  och  andra  viktiga  ställningstaganden  har  kapitlet  ”Intervjuer”
skrivet  av  företagsekonomen  Ulla  Eriksson-Zetterquist  och  sociologen  Göran
Ahrne i boken Handbok i kvalitativa metoder använts.

Intervjuerna begränsades till två informanter som med sina olika yrkesroller
kan bidra till olika syn på samlingen. Det hade varit önskvärt med tre intervjuade
informanter  så  att  så  många  olika  delar  av  handskriftssamlingens  verksamhet
(arkiv, bibliotek och övergripande ansvarig) som möjligt hade kunnat belysas. En
av informanterna avböjde dock medverkan i en inspelad intervju och dessa frågor
ställdes då istället  via mejlkorrespondens. Det är svårt att spekulera i huruvida
detta påverkat undersökningen. Jag tror inte att slutresultatet har påverkats av hur
intervjuerna har utförts, men däremot hade ett bredare resonemang kunnat föras
med ett intervjumaterial istället för den mejlkorrespondens som nu har använts
eftersom  en  inspelad  intervju  är  mer  dynamisk.  Fördelen  med
mejlkorrespondensen är dock att informanten får ett tillfälle att tänka över svaren
på ett sätt som inte de andra informanterna kunnat göra.

Genom att se intervjuerna som en guidad konversation undviks risken för en
högtravande intervju och därmed delas intervjuerna heller inte upp i kategorier så
som ostrukturerade och djuplodande.48

Valet av intervjupersoner har skett i ett, vad jag valt att kalla, trestegsurval.
Trestegsurvalet  bestod  i  val  av  fenomen  (orientaliska  handskrifter),  val  av
institution  (Carolina  Rediviva)  och  val  av  intervjupersoner.  Eftersom
intervjufrågorna i hög grad cirkulerar kring uppfattningar och förhållningssätt föll
valet  på  att  genomföra  dessa  samtal  avskilda  från  varandra  så  att
intervjupersonerna fick en möjlighet att själva reflektera kring frågeställningarna.
Platsen för intervjuerna förlades till Carolina Rediviva och frågorna berörde såväl
det generella arbetet med den orientaliska handskriftssamlingen som resonemang
kring min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt om orientalism.

Personerna  som  deltar  i  de  inspelade  intervjuerna  är  enhetschefen  på
handskrifts-  och  musikenheten  och  arkivarien  på  samma  avdelning.  En  av
bibliotekarierna  vid  nämnda  avdelning  är  den  som  besvarat  frågor  via
mejlkorrespondens samt också deltagit i icke inspelade samtal. Anledningen till
detta urval är att jag ville få dels en arkivaries dels en bibliotekaries perspektiv på
den orientaliska  handskriftssamlingen.  För  att  få  en  mer  övergripande bild  av
verksamheten  intervjuades  enhetschefen.  Olika  frågor  ställdes  till  olika
informanter med tanken att var och en av dem skulle kunna bidra med sin unika
kompetens inom respektive yrkesroll. Det gemensamma för frågeställningarna var
mina funderingar kring orientalism.

I transkriberingen till intervjuerna är små utfyllnadsord inte med, detta för att
inte  störa läsaren.  Kortare delar  är  utelämnade i  transkriberingen i  de fall  där
samtalet inte berör uppsatsens direkta ämnesområde. Olika typer av gester eller

4 8 Eriksson-Zetterquist, U. och Ahrne, G. (2011) ”Intervjuer”, s. 40.
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sådant som inte speglas i ljudupptagningen har beskrivits i transkriberingen i de
fall där det berör ämnet och medför ytterligare en dimension till vad som sägs.
Intervjuerna i sin helhet finns i ljudformat.

Materialpresentation
Här presenteras materialet till undersökningen närmare genom att redogöra för hur
det har använts och motiveringar till varför det har använts.

Informantmaterial
Informantmaterialet  rymmer  mejlkorrespondens  och  intervjuer.  Intervjuerna  är
transkriberade för att underlätta hänvisning och också för att på ett konkret sätt
förtydliga intervjupersonernas svar.

Vad gäller informanternas anonymitet har de själva gett sitt medgivande till att
förekomma med namn i denna undersökning. Trots detta har jag valt att utelämna
deras  namn  och  endast  använda  namnet  på  deras  yrkesroll.  Även  om
informanternas identitet inte är särskilt svår att ta reda på har jag valt att gör detta
som ett forskningsetiskt ställningstagande. Det är heller inte av största relevans för
uppsatsens frågeställning att redovisa vad den enskilde anställde anser utan det
som  är  av  relevans  är  snarare  yrkesrollens  ställningstagande  som  en  del  av
bibliotekets mål och strategier. Mer om informanternas roll och forskningsetiska
ställningstaganden följer under rubriken ”Forskningsetik”.

Handskriftskatalogen
Hela katalogen har studerats och vissa poster har sedan lyfts ut för att bevisa eller
motbevisa teoretiska resonemang i analysen. Valet av vilka poster som lyfts fram
har vilat  på en subjektiv grund med tanken om att  besvara min frågeställning.
Genom att  läsa hela  katalogen kan vissa generaliseringar  göras,  men eftersom
detta inte är en kvantitativ studie har ingen sammanställning över katalogposterna
gjorts  utan  fokus  har  istället  legat  på  att  diskutera  individuella  poster  mot
bakgrund av denna generalisering.

Textstudier
Studiet  av  ett  historiskt  textmaterial  sätter  min  undersökning  i  ett  bredare
sammanhang.  Att  benämna  det  historiskt  material  kan  till  viss  del  vara
missvisande, men jag väljer ändå att benämna det på detta sätt eftersom det bidrar
med en kontextuell bakgrund på ett sätt som det övriga materialet inte gör.

Det  historiska  materialet  utgör  texter  om  såväl  handskriftssamlare  som
verksamma vid biblioteket samt om den värld ur vilken denna tradition uppstod.
Vid sidan av detta har jag även läst om orientalismens internationella, nationella
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och regionala historia samtidigt som jag även studerat historiken kring framväxten
av Orienten som akademiskt ämne i Uppsala.

Till  textmaterial  kan  också  studiet  av  utställningskataloger  samt  mål-  och
strategidokument  sägas  höra.  Dessa  textstudier  ger  såväl  en  bakgrund  över
processen  som en  bild  av  bibliotekets  utåtriktade  kommunikation  kring  deras
arbete i allmänhet och kring den orientaliska handskriftssamlingen i synnerhet.

Forskningsetik
Inom alla typer av forskning är det av yttersta vikt att föra en diskussion kring
forskningsetiska  ställningstaganden  och  det  gäller  särskilt  när  informanter  har
använts i en studie. Som tidigare nämnt figurerar inte informanterna här med sina
namn.  Det  är  trots  det  inte  särskilt  svårt  att  identifiera  dem på andra sätt.  En
absolut anonymitet hade i detta fall inte varit möjlig eftersom det rör sig om en
enskild institution där få personer arbetar. Att presentera informanterna med sin
yrkestitel är av stor relevans för undersökningen och spelar således stor roll också
för slutresultatet.

Eriksson-Zetterquist och Ahrne poängterar att ett av intervjuandets svagheter
är att intervjun är en händelse i tid och rum där informant och intervjuare kan ha
olika uppfattningar om syfte och användning. De menar att intervjuer därför bör
kombineras med andra metoder.49 För att ge en så bred bild som möjligt av det
studerade  fenomenet  i  denna  undersökning  har  därför  olika  typer  av  metoder
använts.

En  viktig  reflektion  när  man  arbetar  med  informantmaterial  är  den  om
konsekvensen för de berörda, menar sociologen Peter Öberg. Han poängterar att
informanter  kan  känna  sig  felciterade  eller  feltolkade  och  att  forskarens
intentioner ibland inte delas av informanterna.50 Det är av stor vikt att som forskare
och  intervjuare  vara  medveten  om  dessa  aspekter  och  arbeta  för  att  försöka
motverka att sådana typer av situationer uppstår. I denna undersökning har en av
informanterna bett om en översikt över hur informantens ord har använts i studien,
en förfrågan som jag ansåg självklar att tillgodose. Det gav också informanten en
möjlighet att i vissa fall förtydliga särskilda saker som jag uppfattat på ett annat
sätt och på så vis har det bidragit till en mer korrekt och nyanserad bild.

Intentionen med  denna fallstudie  är  inte  att  peka  ut  enskilda  individer  på
Carolina  Rediviva  utan  informanterna  har  setts  som  en  del  av  bibliotekets
verksamhet.  Deras  svar  på de ställda  frågorna  ger  således  en  praktisk  bild  av
bibliotekets egna teoretiska mål och strategier.

Syftet  med  denna  undersökning  är  att  ge  en  mer  nyanserad  bild  av  det
kulturarv  som  den  orientaliska  handskriftssamlingen  är  en  del  av  och  de
synpunkter som lyfts fram kan förhoppningsvis bidra till att hjälpa institutioner

4 9 Eriksson-Zetterquist, U. och Ahrne, G. (2011) ”Intervjuer”, s. 57.
5 0 Öberg, P. (2011) ”Livshistorieintervjuer”, s. 64–66.
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som förvaltar denna typ av material med att angripa det från ett annat håll och att
synliggöra  vilka  typer  av  problem  som  kan  finnas  och  hur  dessa  ska  kunna
angripas.

Delsammanfattning
Den metodologi på vilken denna undersökning vilar är intervjuer och textstudier.
Genom att  angripa ett  fenomen på olika sätt  breddas analysen och således fås
också en bättre helhetsbild.

Att  ta  hänsyn  till  och  diskutera  kring  forskningsetiska  problem  och
ställningstaganden är av yttersta vikt för studien och informanterna.
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3. Kvalitativ undersökning och analys

Här  redovisas,  diskuteras  och  analyseras  det  empiriska  huvudmaterialet  för
undersökningen. Först ges en kort bakgrund till Carolina Rediviva som institution
där det också redogörs och diskuteras kort kring de mål och strategier Uppsala
universitetsbibliotek utgår från. Dessa mål och strategier spelar en avgörande roll
för hur Carolina Rediviva genomför sitt arbete och visar också på hur biblioteket
förhåller sig till sin verksamhet.

Analysen berör hur processen gällande handskriftssamlingens tillkomst sett ut,
nämligen: förvärvande, ordnande och tillgängliggörande. Genom att ta avstamp i
den tidsmässiga ordningen kan läsaren följa utvecklingen över tid. Diskussionen
kring  förvärvande  fokuserar  främst  på  den  historiska  bakgrunden  medan
diskussionen om tillgängliggörande fokuserar på hur arbetet sett ut under senare
tid och vilket arbete som kommer att ske i framtiden. Diskussionen om ordnande
knyter  ihop det  historiska perspektivet  med det  nutida i  det  att  det  berör  hela
tidsspektrat.

3.1 Bakgrund

Carolina Rediviva är Uppsalas universitetsbibliotek och fick sitt nuvarande namn
kring år 1840, men har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1600-
talet.51 I deras samlingar ingår den så kallade orientaliska handskriftssamlingen
vilken består av fler än tusen handskrifter på bland annat turkiska, arabiska och
persiska.  Många av handskrifterna är insamlade genom resor under  framförallt
1600- och 1700-talen av bland annat till Uppsala universitet knutna orientalister.
Under 1800-talet var Orienten i allmänhet och Främre Orienten i synnerhet det
område till vilket européerna helst reste till och skrev om.52 Under denna tid är
klassificerandet  centralt  inom den akademiska världen,  till  exempel  i  och med
Carl  von  Linné  och  grunden  i  hans  forskning  vilken  cirkulerar  kring  att
klassificera sin omvärld, en tradition som till viss del kan sägas finnas även inom
orientalismen.53

5 1 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Om biblioteket > Läs mer om bibliotekets historia [2015-01-19].
5 2 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Samlingar > Handskrifter > Orientaliska handskrifter [2015-01-
19]; Annerstedt, C. (1909) Upsala universitets historia.; Said, E. (2013) Orientalism, s. 261.
5 3 Said, E. (2013) Orientalism, s. 212.
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Bibliotekets mål och strategier
En av de övergripande nyckelrollerna för Uppsala universitetsbibliotek nämns i
deras  mål-  och  strategidokument  vara  att  biblioteket  erbjuder  ”internationellt
betydande och identitetsskapande kulturarvssamlingar”.54 Detta är dock inte något
det  närmare  redogörs  för  eller  diskuteras  kring  och  benämningen
”identitetsskapande” förtydligas inte.

Måldokumentet är uppdelat i  tre huvuddelar där del ett berör samlingarnas
tillgängliggörande och bevarande, del två handlar om samverkan med omvärlden
och del tre beskriver målen för arbetsmiljö och kompetensutveckling. Dessa är i
sin tur indelade i mindre så kallade delmål. För denna undersökning är inte alla
dessa delmål av intresse, utan främst de som berör samlingarna på något sätt. Ett
av delmålen i den första huvuddelen är det om hur samlingarna ska utvecklas och
säkras för framtiden där digitalisering, långsiktigt bevarande och vidareutveckling
av förvärvsplaner är det centrala.

I  den  andra  huvuddelen  finns  ett  delmål  som  berör  synliggörandet  av
bibliotekets  kulturarv  genom  samarbeten,  digital  utveckling  och  undervisande
verksamhet.  Det  nämns  dock  inget  om  att  föra  en  öppen  diskussion  kring
kulturarvsfrågor genom normkritiskt tänkande.

Del tre berör, som tidigare nämnt, arbetsmiljö och kompetensutveckling och
är  inte  av  direkt  relevans  för  materialet  i  samlingarna.  Vad  som  dock  berör
samlingarna  är  personalens  fenomenologiska  och  vetenskapssociologiska
kunskapsram. Denna kunskapsram bör det arbetas för att utmana och utveckla,
något som inte nämns närmare i måldokumentet och enligt verksamhetsberättelsen
för  år  2013  lades  endast  1  procent  av  bibliotekets  kostnader  på
kompetensutveckling.55 Eftersom Carolina  Rediviva arbetar  med frågor  rörande
det kollektiva minnet och även utger sig för att vara identitetsskapande går det att
argumentera  för  att  det  är  viktigt  att  arbeta  för  att  ifrågasätta  sin
begreppsanvändning.  På  sin  webbplats  anger  man  att:  ”vi  vill  vara  ett
internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som
digitala”.56

Mot denna ovanstående bakgrund kommunicerar Carolina Rediviva att man
arbetar för att främja forskning och studier genom bland annat att tillgängliggöra
och bevara sina samlingar. Biblioteket menar att dessa samlingar spelar en viktig
roll  genom att  vara  identitetsskapande.  Med  dessa  förutsättningar  i  beaktande
följer nu den huvudsakliga analysen.

5 4 Uppsala universitet (2013) ”Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek”, s. 1.
5 5 Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2013, s. 19.
5 6 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket [2015-03-05].
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3.2 Förvärvande

Förvärv av handskrifterna är två olika processer, den första processen är den som
utgörs  av  handskriftssamlarnas  insamlade  av  handskrifterna  och  den  andra
processen  är  den som utgörs  av  universitetsbibliotekets  förvärv  från samlarna.
Även om de  flesta  insamlarna  inte  har  varit  direkt  knutna  till  biblioteket  och
därför inte kan sägas vara kopplade till deras verksamhet är de ändå knutna till
den akademiska tradition vilken även Carolina Rediviva ingår i. Dessutom är den
första delen i förvärvandekedjan av vikt för denna undersökning eftersom det var
där  den  orientaliska  handskriftssamlingen  initierades  och  är  således  den
utgångspunkt som även Carolina Rediviva måste förhålla sig till.

Orientalismen och handskriftssamlarna i det akademiska Uppsala
I förordet till Edward Saids bok för journalisten och författaren Sigrid Kahle ett
resonemang om orientalism, eller orientalistik – som är den svenska benämningen
på vetenskapen om Orienten – i Sverige.57 Kahle var verksam som forskare inom
det arabiska språket och islam och var dessutom dotter till Henrik Samuel (H. S.)
Nyberg som var verksam som orientalist och professor i semitiska språk i Uppsala
under mitten av 1900-talet. Hon skriver om hur Sveriges kontakt med araber och
islam existerade redan på vikingatiden i form av handel och hur den akademiska
historien i Uppsala inleds 1626 då arabiska blir ett obligatoriskt ämne vid Uppsala
universitet, troligtvis som en direkt följd av det Osmanska rikets framväxt. Under
1700-talet intensifieras kontakten mellan Sverige och Turkiet som en följd av Karl
XII:s närvaro där och reseskildringar över regionen börjar nu skrivas.58

När  det  talas  om  en  ideologi  kopplat  till  en  epok  så  som  framförallt
orientalismen  var  kopplad  till  1700-  och  1800-talen  rör  det  sig  ur  ett
kunskapssociologiskt perspektiv om en åsiktskonstruktion under en tidsperiod och
den sociala grupperingen som sedan blir en följd av denna åsiktskonstruktion. Det
betyder alltså att den akademiska, institutionaliserade orientalismen är en  form av
kunskapssociologisk konstruktion.

De svenska  reseskildringarna  från  1700-  och 1800-talens  Orienten  påvisar
starka  drag  av  den  orientalism  som Edward  Said  talar  om.  Michael  Eneman,
professor i orientaliska språk vid Uppsala universitet 1712–1714, skriver i en av
sina reseskildringar från början av 1700-talet:

[...]  Araberne [---] hvars namn har låtit illa från urminnes tider allt härintill, och lärer aldrig
blifva  bätter,  [---]  desse  hafva  varit  en  ohyra  i  landet  och  gjort  det  ofredligt  med deras
röfvande och ströfvande.59

5 7 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 9.
5 8 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 9, 12.
5 9 Eneman, M. (1889) Resa i Orienten, s. 101.
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Det är inte enbart de uppenbart nedsättande orden som visar på ett orientalistiskt
förhållningssätt  till  Orienten  och  dess  invånare,  utan  också  den  stora
generalisering Eneman gör när han talar om ”araberna”. Generaliseringar ur ett
historiskt perspektiv kan lätt föras vidare in i en annan epok, något som enligt
Said kan förklara hur tankesätt överförs mellan generationer. Det fenomenologiska
synsättet på detta är, enligt Edmund Husserl att  varje ting har sin natur, det vill
säga att varje ting är en konsekvens av händelser inom den så kallade allnaturen.
Ting blir på så sätt objekt för erfarenheter och sinnliga företeelser.60

En  annan reseskildring från  Smyrna av Jacob Jonas  Björnståhl  i  slutet  av
1700-talet låter så här:

Okunnighet  och högmod […] utgöra en hufvud-trait  i  Turkarnes  National-caractere.  [Och
fortsätter med:] En Nation som ej har ringaste kunskap om andra Folkslag [...].61

Anders Östling, som skriver om Björnståhl, menar att vid denna tidpunkt är denna
reseskildring en av de bästa och mest tillförlitliga. Björnståhl var en framstående
person, inte bara inom Sveriges gränser där han hade kontakt med den dåvarande
kronprinsen och sedermera Gustav III, utan även i Turkiet där hans vänskap med
ambassadören och sultanens medicus ledde till ett besök i palatset och möte med
sultanen.62

Björnståhl  utnämndes  till  professor  i  orientaliska  språk  i  Lund,  men  blev
under sina resor sjuk och hann avlida innan meddelandet härom nådde honom. I
hans testamente fanns bland annat en samling orientaliska (arabiska, persiska och
turkiska)  handskrifter  som  han  testamenterade  till  Carolina  Rediviva.63 I  den
orientaliska handskriftssamlingen på Carolina Rediviva finns Björnståhls samling
under signum Björnståhliana. På min fundering kring hur biblioteket ställer sig till
dessa, vad jag menar är, mindre akademiskt passande uttalanden från samlarna och
om de anser att det är något som bör lyftas fram svarar enhetschefen att det är
något som skulle kunna vara aktuellt i framtiden genom exempelvis en utställning.
Hon menar att kulturarvsbegreppet är något som det är viktigt att reflektera kring
med frågeställningar som vems kulturarv är det och för vem är kulturarvet, något
som visar på en medvetenhet kring denna problematik. Hon fortsätter med att säga
att  de  vardagliga  arbetsuppgifterna  inte  får  genomföras  på  bekostnad  av
reflektioner över det arbete som sker på avdelningen.64

Dessa typer av iakttagelser menar också Bengt Molander, docent i teoretisk
filosofi och författare till boken  Kunskap i handling, är av stor vikt i arbetssätt.
Han lyfter bland annat fram vikten av att kunna växla mellan att se arbetet både

6 0 Husserl, E. (2002) Fenomenologin och filosofins kris, s. 41.
6 1 Österling, A. (1947) Jacob Jonas Björnståhl, s. 118.
6 2 Österling, A. (1947) Jacob Jonas Björnståhl, s. 24–25, 123, 125, 185.
6 3 Österling, A. (1947) Jacob Jonas Björnståhl, s. 164–165, 179.
6 4 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 6.
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utifrån  såväl  ett  makro-  som  ett  mikroperspektiv.  Detta  perspektiv  är  också
avgörande för att kunna handla med reflektion.65

Enhetschefen  understryker  dock att  bibliotekets  uppgift  är  att  förvalta  och
tillhandahålla dessa samlingar på ett ansvarsfullt sätt, men att beforska och tolka
dem i huvudsak är andras uppgift.66 Även bibliotekarien poängterar att det inte är
upp till Carolina Rediviva att ta ställning till samlarnas åsikter utan det är i så fall
något som är upp till forskarna att göra.67 Precis som nämndes i kapitel 1.1 anser
flera  forskare  att  arkivet  varken  tillkommer  eller  utvecklas  fristående  från
samhällets värderingar. Mikael Korhonen menar till exempel att kampen mellan
minne och makt är ofrånkomlig och att arkivet och arkivarien måste förhålla sig
till det på ett medvetet sätt. I kapitel 3.4 om tillgängliggörandet, under rubriken
Utställningsverksamhet finns drag av den tolkande typ av verksamhet som man i
egenskap av bibliotek säger att man inte vill ägna sig åt.

Sociologen  Margareta  Bäck-Wiklund  beskriver  hur  fenomenologiska
typifieringar och generaliseringar av människor i förlängningen, ofta oavsiktligt,
leder  till  fördomar  och  förutfattade  meningar.  Dessa  generaliseringar  är  mer
stelbenta om kunskapsobjektet är avlägset för oss själva, i detta fall turkar, araber
eller Orienten. När dessa generaliseringar pågått under en längre tid blir de inte
endast individbaserade utan även en del av ett samhällsmönster.68 Också Edward
Said talar om typifieringar och understryker dess konsekvens när han säger att den
orientaliske mannen i första hand var en oriental och i andra hand en man.69

Said menar att problemet är den omedvetenhet inför orientalismen som finns i
västvärlden, då västvärlden tenderar att ta för givet att all kunskapsproduktion som
sker i väst är opolitisk och objektiv.70 Jag vill inte riktigt gå så långt i min analys
och slutsats, men jag anser att det är en risk som finns gällande det akademiska
fältet  oavsett  geografisk  plats,  med  andra  ord  att  det  är  lätt  att  ta  dess
kunskapsproduktion för objektiv och opolitisk trots att all kunskap uppkommer i
en  fenomenologisk  och  kunskapssociologisk  verklighet.  Att  det  sedan  finns
maktstrukturer, medvetna eller omedvetna, som bidrar till vår kollektiva tolkning
av  vilken  kunskap  som  är  mer  sann  än  någon  annan  är  på  något  sätt  ett
ofrånkomligt  resultat  av  hermeneutiken  inom  fenomenologi  och
kunskapssociologi.

De svenska orientalisternas främsta resmål var Syrien, Egypten, Palestina och
Istanbul och under dessa olika resor samlades handskrifter in genom inköp eller
gåvor  som i  sin  tur  fann  sin  väg  till  Carolina  Rediviva  och  idag  är  mycket
värdefulla för Uppsala universitet.71

6 5 Molander, B. (1996) Kunskap i handling, s. 258–262.
6 6 Mejlkorrespondens med enhetschefen (2015-04-01).
6 7 Mejlkorrespondens med bibliotekarien (2015-02-17).
6 8 Bäck-Wiklund, M. (2007) ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, s. 77, 79.
6 9 Said, E. (2013) Orientalism, s. 355.
7 0 Said, E. (2013) Orientalism, s. 74.

30



Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av orientaliska handskrifter
Förvärvet av orientaliska handskrifter har sett annorlunda ut historiskt än vad det
gör  idag.  Idag  finns  inget  aktivt  arbete  med  att  förvärva  material  eftersom
budgeten för detta är mycket begränsad menar enhetschefen.72 Förutom ett aktivt
förvärv genom inköp av material förlitade man sig tidigare, så som också idag, på
donationer  och testamenteringar.73 Enhetschefen  tror  att  en  del  i  det  historiska
förvärvandet  kan  ha  att  göra  med  ett  intresse  för  orientaliska  språk  hos,  vid
biblioteket, verksamma personer.74 Eric Benzelius den yngre var bibliotekarie vid
Uppsala universitet mellan år 1702–1723 och gjorde till exempel inköp av bland
annat orientalisten Mikael Enemans boksamling.75 När intresset har fått styra över
hur förvärvandet sker blir det i förlängningen också så att den enskilde individens
intresse fått  bestämma hur bilden av den orientaliska handskriftssamlingen har
reproducerats.  Med andra  ord  innebär  det  att  genom den starka  orientalistiska
tradition som växer fram i Uppsala under 1700-talet växer också den orientaliska
handskriftssamlingen fram och blir i viss mån direkt avhängig av att anställda vid
Carolina Rediviva själva intresserat sig för Orienten som studieobjekt.

Proveniensen för  handskrifterna är  sparsam och sträcker  sig  endast  ett  led
tillbaka, det vill säga varifrån Carolina Rediviva förvärvat dem. Det kan röra sig
om gåvor, testamenteringar eller inköp men nästan alltid från europeiska personer.
Det nämns heller inte hur dessa personer i sin tur kommit över handskrifterna och
för att  skaffa sig en bild  av detta kan man i  några fall  vända sig till  de ovan
nämnda reseskildringar som finns från 1700- och 1800-talen av orientalisternas
resor till den så kallade Orienten, dock är detta heller ingen garanti för en varken
pålitlig eller utförlig proveniens. Arkivarien Bertil Broomé skriver om hur förvärv
genom  mindre  hederlig  karaktär  så  som  stöld  eller  ej  återlämnade  lån  av
handskrifter inte var omöjligt och var något som pågick ända fram till slutet av
1800-talet.76 Anders  Österling,  vid  tiden  den  ständige  sekreteraren  i  Svenska
Akademien, nämner i sin bok  Jacob Jonas Björnståhl  om hur det i Turkiet och
närliggande provinser varit svårt att få tag på handskrifter på den fria marknaden.77

Eftersom mer information behövs för att dra några slutsatser om förvärvandets art
vill jag endast påtala proveniensens relevans för att undvika spekulationer kring
förvärvandet.

7 1 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 24.; Nordesjö, H. (2005)
”Svenska resenärer”, i Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger nr. 44, Till Österland vill jag fara
– Professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år, s. 22.
7 2 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 3.
7 3 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 3–4; Mejlkorrespondens med bibliotekarien
(2015-02-16).
7 4 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 4.
7 5 Eskhult, M. (2005) ”Gustaf Peringer (adlad Lillieblad), Olof Celsius d. ä., Eric Benzelius d. y. & Johan
Kemper”  i  Uppsala  universitetsbiblioteks  utställningskataloger  nr.  44,  Till  Österland  vill  jag  fara  –
Professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år., s. 18.
7 6 Broomé, B. (1977) Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700–1950, s. 19.
7 7 Österling, A (1947) Jacob Jonas Björnståhl, s. 180.
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Sigrid Kahle skriver om hur arabiska och persiska handskrifter fann sin väg
till Sverige under 1600-talet genom krigsbyten, fynd eller kungliga gåvor och hur
detta i sin tur betydde att det behövdes bibliotekarier som kunde ordna och läsa
dem, mer om detta i del 3.3 som följer.78

Delsammanfattning
Trots att det finns två förvärvandeprocesser – handskriftssamlarnas förvärv och
Carolina  Redivivas  förvärv  –  uppvisar  de  vissa  likheter  när  de  sätts  i  ett
orientalistiskt perspektiv. Det är att förvärvandet sker som är det väsentliga, inte
hur det har skett. Det finns inte mycket i handskriftssamlarnas reseberättelser om
hur  förvärvandet  skett  och  detsamma  går  att  säga  om  Carolina  Redivivas
redogörelse för förvärvandet då man endast gått ett led tillbaka genom att ange
vem som handskriften är donerad eller inköpt från.

Handskriftssamlarna uttryckte många gånger klart och tydligt sina tankar om
Orienten och dess invånare och det finns klara spår av orientalism här. Dessa spår
av  orientalism  leder  enligt  Edward  Said  till  ett  typifierande  tankesätt  och
fenomenologisk teori visar på att typifieringar kan etableras som en sanning, vilket
i sin tur leder till att de blir en del av det kollektiva minnet.

3.3 Ordnande

Handskrifterna i  Carolina Redivivas samling är indelade efter ämne och kallas
följaktligen för  den ämnesindelade  handskriftssamlingen.  Det  finns  22 stycken
ämnessignum  så  som  O  för  orientalisk,  P för  filosofi  eller  C  för  medeltida
handskrifter.79

Handskriftskatalogerna
Det  finns  sammanlagt  nio  handskriftskataloger  som  berör  den  orientaliska
samlingen.  Av  dessa  behandlas,  som  tidigare  nämnt,  endast  en  i  denna
undersökning: den otryckta  Supplement till  O-katalogerna som det för tillfället
arbetas med att bygga ut. I denna katalog ryms beskrivningar av över 200 stycken
handskrifter av olika ursprung så som arabiskt, turkiskt och persiskt med flera, alla
accederade (registrerade) efter år 1935.
Handskrifternas beskrivning i den reviderade supplementkatalogen skiljer sig till
viss del från den tidigare katalogupplagan. För tillfället arbetar bibliotekarien i
denna  undersökning  med  att  utöka  och  omarbeta  informationen  till  exempel
genom att  föra in  uppgifter  som tidigare saknats  så  som författare  eller  titel.80

7 8 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 10.
7 9 Uppsala  universitetsbiblioteks  webbplats  >  Samlingar  >  Handskriftssamlingarna  >  Den  ämnesindelade
handskriftssamlingen [2015-02-19].
8 0 Mejlkorrespondens med bibliotekarien (2015-03-20).
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Eftersom översättning från svenska till engelska görs i och med den nya katalogen
finns även möjlighet att ändra tidigare begrepp. I den äldre versionen beskrivs ett
manuskripts  text  som  primitiv,  medan  denna  kommentar  helt  saknas  i  den
reviderade  katalogen.81 Etnologerna  Billy  Ehn  och  Barbro  Klein  diskuterar
kulturbegreppet ur ett historiskt antropologiskt perspektiv och talar då bland annat
om hur förhållningssättet till så kallade primitiva kulturer eller traditioner tidigare
har varit ett sätt att sätta det i kontrast till det mer moderna samhället och på så
sätt  blir  användningen  av  ordet  primitiv  ett  sätt  att  påvisa  ett  samhälles
överlägsenhet gentemot ett annat och det blir en form av maktutövande.82 Ett sätt
att se över sin retorik är då följaktligen att ändra olika typer av benämningar när
uppdateringar av såväl ämnesord som kataloger görs. Att man i detta fall valt att ta
bort ett ord som primitiv i katalogbeskrivningen är ett initiativ som visar på hur
man med mindre åtgärder kan förändra sin retorik.

Handskrifterna  i  supplementkatalogen  är  ordnade  efter  ett  system  med
accessionsnummer  ur  vilket  årtal  (när  handskriften  införlivades  i  Carolina
Redivivas samling) och löpnummer för det året kan utläsas. Till accessionsnumret
finns ytterligare en beteckning: O Nova eller O Vet, där O står för att det gäller den
orientaliska samlingen och Nova betecknar den nya samlingen (accessioner efter
1800) och Vet den äldre (accessioner innan 1800).83 Accessionsnumret är inte det
enda nummer som används för att identifiera en handskrift. Flera handskrifter kan
ha samma accessionsnummer och därför krävs ytterligare beteckning för att  ge
varje post ett unikt signum. Det andra numret ger information om löpnummer i
samlingen. Det hela kan då se ut på följande sätt: 1936/28 O Nova 674 Fol. Fol.
står för folioformat och talar om handskriftens fysiska storlek.

Bild 2. Ur Supplement till O-katalogen.

Här ses en post, eller en handskrift, beskriven.84

8 1 Supplement till O-katalogerna, s. 25 och 7b i den äldre delen (1953/43 O. Bibl. Nova 707).
8 2 Ehn, B. och Klein, B. (2007) Från erfarenhet till text, s. 16.
8 3 Zetterstéen,  K.  V.  (1930)  Die  arabischen,  persischen  und  türkischen  Handschriften  der
Universitätsbibliothek zu Uppsala, s. VI.
8 4 Bild 2. Se utförlig hänvisning under rubriken ”Bilder” i käll- och litteraturförteckningen.
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I  katalogbeskrivningen  ryms  information  om  författare,  språk,  ämne,  omfång,
fysisk  storlek,  kvalitet,  utseende,  proveniens  samt  de  inledande  (incipit)  och
avslutande (explicit) raderna. Den fysiska informationen är omfattande och läsaren
ges en utförlig beskrivning av handskriften. Det finns i flera fall även hänvisningar
till  andra handskriftskataloger runt om i världen där liknande manuskript finns
omnämnda.

Ämnesorden  har  en  indelning  som  baseras  på  innehåll  så  som:  medicin,
arabisk grammatik, turkisk historia, persisk poesi, sufisk poesi, koranen, persisk
prosa och juridik för att nämna några. Att ange ett korrekt ämnesord är dock inte
alltid enkelt eftersom det kan röra sig om en handskrift som berör olika ämnen.
Det hela blir då en avvägningsfråga, menar bibliotekarien.

I  katalogen  står  posterna  i  accessionsnummerordning,  det  vill  säga  i  den
ordningen vilken Carolina Rediviva har förvärvat dem. Detta gör det svårt att söka
på ett visst ämnesord eller en författare. För att finna handskrifter om ett visst
ämne gäller då att indexsöka i de olika katalogerna, även om det i vissa kataloger
går  att  slå  på  författare  eller  titel,  något  som  också  går  att  göra  i
supplementkatalogen.

I samlingen ryms inte enbart manuskript utan det finns även brevsamlingar
som i allra högsta grad kan räknas som arkivmaterial.85 Arkivarien berättar att det
finns  bundna  personarkiv  i  handskriftssamlingarna  och  att  gränsen  mellan
arkivmaterial  och  biblioteksmaterial  inte  är  helt  tydlig.86 Det  är  inte  bara
brevsamlingar som går att finna utan det finns även pass, tulltariffer och dekret
(beslut eller förordning) från olika sultaner.87

Karl Vilhelm Zetterstéen, orientalist verksam i Uppsala under tidigare delen
av  1900-talet,  skriver  i  sin  bok  Die  arabischen,  persischen  und  türkischen
Handschriften  der  Universitätsbibliothek  zu  Uppsala om  hur  välordnad  och
omhändertagen handskriftssamlingen är, med undantag för just den orientaliska
samlingen.88 Han menar att den äldre samlingen, med katalogen som är utgiven av
Carl Johan (C. J.) Tornberg, professor i österländska språk vid 1800-talets mitt, är
väl  förtecknad  men  allt  eftersom det  införlivats  fler  och  fler  handskrifter  har
samlingens ordnande helt enkelt blivit eftersatt. Därtill har inte heller bibliotekets
tjänstemän haft tillräckliga kunskaper för att korrekt förteckna handskrifterna.89 Att
Ibrahim  Mattias  Ekberg  till  viss  del  berör  samma  problematik  i  sin
magisteruppsats om katalogiseringen av arabiska handskrifter tyder på att det inte
är ett isolerat problem som endast finns hos Carolina Rediviva. Det behövs såväl
8 5 Turkisk brevsamling O Nova 716, 1955/42, s. 30 i Supplement till O-katalogen.
8 6 Transkribering av intervju med arkivarien (2015-02-09), s. 4.
8 7 Turkiskt pass O Nova 693, 1941/7, s. 16 i Supplement till O-katalogen; Turkiskt manuskript om tulltariffer
O Nova  733  Ligg.  fol  1978/21,  s.  40  i  Supplement  till  O-katalogen;  Turkiska  dekret  O Nova  801-804
1973/30, s. 93-94 i Supplement till O-katalogen.
8 8 Zetterstéen,  K.  V.  (1930)  Die  arabischen,  persischen  und  türkischen  Handschriften  der
Universitätsbibliothek zu Uppsala, s. VI.
8 9 Zetterstéen,  K.  V.  (1930)  Die  arabischen,  persischen  und  türkischen  Handschriften  der
Universitätsbibliothek zu Uppsala, s. VI.
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en enhetlig metodologi som en bred kunskap när man arbetar med handskrifters
ordnande  och  tillgängliggörande.  Medan  Ekberg  anser  kunskaper  i  språk  och
organisation  som  avgörande  går  det  också  att  argumentera  för  att  även
normkritiskt tänkande kan läggas till kunskapsbakgrunden.

Sigrid Kahle säger att katalogiseringsarbetet av handskrifter blev en del av
vetenskapen och utgjorde således också grunden för den svenska orientalistikens
framtid. Hon talar om hur C. J. Tornbergs handskriftskataloger är en vetenskaplig
bragd  och  benämner  honom  som  Sveriges  förste  moderne  arabist  även  om,
understryker hon, han faktiskt aldrig besökte Orienten.90 Att katalogiseringen av
handskrifterna  är  ett  omfattande  arbete  är  odiskutabelt,  men  arbetet  tycks  ha
avstannat efter Tornbergs och Zetterstéens arbete och inte upptagits förrän i och
med dagens bibliotekaries revideringsarbete. Att katalogerna inte har uppdateras
eller omarbetats dessförinnan kan bidra till att se Orienten som ett studieobjekt
fixerat i tid och rum vilket i sin tur leder till en omedveten maktstruktur.

För  närvarande  finns,  som  ovan  nämnt,  ett  arbete  med  att  revidera  och
uppdatera de arabiska katalogerna, ett arbete som behövs eftersom de i nuläget
utgör ett lappverk av olika kataloger, menar enhetschefen.91 Arbetet behövs för att
inte  bara  göra  materialet  mer  tillgängligt  för  allmänheten,  utan  även  för  att
underlätta framtida personals arbete. Revideringsarbetet är ett initiativ som visar
på  att  man  på  Carolina  Rediviva  är  medvetna  om  att  ett  sådant  arbete  bör
genomföras.

Förtecknande
De  orientaliska  handskrifterna  är  förtecknade  utifrån  synen  på  dem  som  ett
biblioteksmaterial.  En  viss  problematik  uppstår  när  handskrifter  ingår  i
insamlarens personarkiv som även det kan finnas på Carolina Rediviva. Det har
inneburit att handskrifter som inte är skrivna av personen i fråga har brutits ut ur
personarkivet och ordnats in i handskriftssamlingen menar arkivarien.92 Detta är
även  något  bibliotekarien  styrker  när  han  säger  att  det  har  förekommit  när
handskrifterna  kommit  in  tillsammans  med  donatorernas  arkivmaterial  eller
tryckta  böcker.93 Eftersom  materialet  varken  betraktats  eller  betraktas  som  ett
arkivmaterial  är  proveniensprincipen inte  aktuell  i  detta  fall,  men även om de
insamlade  handskrifterna  som  brutits  ur  personarkivet  inte  är  skrivna  av
arkivbildarens hand speglar de ändå, ur ett arkivvetenskapligt perspektiv, dennes
verksamhet och liv. Denna information går ju givetvis att få tag på genom andra
lösningar  och  sökningar,  men  det  faktum  att  man  brutit  ut  handskrifterna  är
ändock ett  ställningstagande som troligtvis  härrör  ur  en  biblioteksvetenskaplig
praxis, snarare än en arkivvetenskaplig sådan.

9 0 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 13, 23.
9 1 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 4.
9 2 Transkribering av intervju med arkivarien (2015-02-09), s. 2.
9 3 Mejlkorrespondens med bibliotekarien (2015-03-20).
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När man ser på ett arkivmaterial menar arkivarierna Joan Schwartz och Terry
Cook att det i ett arkiv inte bara handlar om det individuella dokumentet som en
informationsbärare utan arkivet ger oss så mycket mer information, så som syfte
för  dess  skapande,  social  kontext,  kulturella  strukturer  och  behov  för  de  som
skapat det.94 Det är möjligt att den orientaliska handskriftssamlingen går miste om
denna  djupare  kontext  då  det  arbetas  utefter  tanken  om  att  den  utgör  ett
biblioteksmaterial.

Arkiv- eller biblioteksmaterial
Eftersom  handskriftssamlingen  inte  betraktas  som  arkivmaterial  arbetar  inte
arkivarien med den annat än att ta fram eller ibland söka information i den. Det
förs dock gemensamma diskussioner kring arkiv- och biblioteksmaterial mellan de
anställda gällande till exempel förvaring, menar arkivarien. Hon fortsätter med att
säga  att  arbeta  som  arkivarie  vid  sidan  av  bibliotekarier  är  givande  för  de
gemensamma  diskussioner  som  förs  och  de  olika  infallsvinklar  som  finns.95

Genom att föra gemensamma diskussioner kan kompetens inom såväl arkiv som
bibliotek och museum tas tillvara. Bertil Molander menar att reflektion är ett av de
viktigare  elementen  hos  det  praktiska  handlandet.  Reflektionen  är  av  stor
betydelse för lärande och förståelse.96 Att föra ABM-överskridande diskussioner
gör att olika discipliner får komma till tals, vilket i sin tur borde vara gynnande för
hanteringen  av  handskriftssamlingen.  Även  om  de  som  främst  arbetar  med
samlingen  är  bibliotekarier  får  dock  arkivarien  en  möjlighet  att  komma  med
synpunkter  kring  materialet.  Det  påminner  om den  diskussion  som förs  inom
ramarna för begreppet total archives.

Enhetschefen  menar  att  en  uppdelning  av  handskriftsmaterialet  som strikt
biblioteksmässigt inte finns utan vid olika tidpunkter har man betraktat materialet
på olika sätt, men att hänsyn framförallt tas till bibliotekshistorien. Den nuvarande
arkivarien är deras första och enhetschefen framhåller hur värdefullt det är att ha
fått en arkivarie som kan komma med en annan infallsvinkel till verksamheten.97

När  arkivarien  också  hänvisar  till  materialet  som  musealt  visar  det  på
svårigheten  med  att  klart  ta  ställning  till  om  handskrifterna  är  ett  arkiv-,
biblioteks- eller till och med museimaterial.98 Det verkar åtminstone ha rått en viss
tveksamhet  om  handskriftssamlingen  har  arkivaliekaraktär  eller  ej.  Detta
framkommer  inte  med  kontakten  med  informanterna,  men  kan  utläsas  ur  hur
samlingarna  benämns  i  en  av  bibliotekets  utställningskataloger  från  2008.  En
artikel däri berör Elias Palmskiöld, som under senare delen av 1600-talet fram till
sin  död 1719  var  en  mycket  framstående arkivman.  Det  berättas  om hur  han

9 4 Schwartz, J. och Cook, T. (2002) ”Archives, Records, and Power: the Making of Modern Memory”, s. 1, 3.
9 5 Transkribering av intervju med arkivarien (2015-02-09), s. 1, 3.
9 6 Molander, B. (1996) Kunskap i handling, s. 131, 132.
9 7 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 2, 3.
9 8 Transkribering av intervju med arkivarien (2015-02-09), s. 3.
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samlade  arkivalier både i original och avskrift, handskrifter och tryck, alltså ett
ställningstagande från bibliotekets sida om att handskriftssamlingen kan betraktas
som arkivmaterial.99

Arkivarien  Bertil Broomé har en poäng när han påtalar att kopior gjorda av
handskriftssamlare knappast kan sägas ha arkivaliekaraktär, men för det första är
många av handskrifterna inte kopior och för det andra rör det sig många gånger
om unika dokument som inte enbart är litterära.100

Det orientaliska begreppet
Sedan grundandet av den orientaliska handskriftssamlingen har den haft samma
signum,  O  för  latinets  orientalis  (orientalisk  på  svenska).  Enligt
Nationalencyklopedin innefattar begreppet Orienten nästan hela Asien (utom det
som var forna Sovjetunionen) samt den nordöstligaste delen av Afrika. I artikeln
uttrycks det  att  användandet  av begreppet  Orienten är förknippat med Europas
kolonisation av området och att man istället bör använda sig av en mer geografisk
indelning så som till exempel Västasien eller Sydöstasien.101 Även Edward Said
ifrågasätter användandet av begreppet orientalisk dels på grund av de värderingar
som ligger i ordet dels på grund av den geografiska otydlighet som användandet
av Orienten som en geografisk plats för med sig.102

Användandet  av begreppet  orientalisk är inte  något  det  närmare diskuteras
kring på Carolina Rediviva, menar deras enhetschef och hon säger att det är en
historisk dimension som finns och det speglar den tidens syn på omvärlden. Även
om diskussionen kring att ändra signeringssystem inte har funnits menar hon att
det  kan  finnas  anledning  att  se  över  hur  signeringen  ska  komma  att  ske  i
framtiden, om man ska fortsätta bygga på det gamla eller om man ska skapa ett
nytt system.103

Det orientaliska begreppet speglar en historisk syn på omvärlden och visar hur
förhållandet mellan Öst och Väst har sett ut. Said menar att en av de frågor vi bör
ställa oss är hur vi överför orientalismen från en epok till nästa. 104 Han betonar hur
viktigt det är att diskutera hur vi kan studera andra kulturer utan ett manipulativt
perspektiv,  men  för  att  kunna  göra  det  måste  vi  förhålla  oss  till  olika
maktförhållanden  eftersom  det  annars  skapas  en  diskurs  om  en  konstruerad

9 9 Munkhammar, L. (2008) ”Samlarna”, i Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger nr. 47,  Deras
ögonstenar – samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, s. 39–40.
1 0 0 Broomé, B. (1977) Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700–1950, s. 11.
1 0 1 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Orienten [2015-02-21]
1 0 2 Said, E. (2013) Orientalism, s. 129.
1 0 3 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 5.
1 0 4 Said, E. (2013) Orientalism, s. 81.
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verklighet och kulturella generaliseringar utvecklas till en vetenskapligt etablerad
sanning.105 Denna vetenskapliga verklighet är en akademisk maktfaktor.

Michel  Foucault  understryker  att  makt  inte  är  liktydigt  med  en  särskild
institution eftersom makt är en kraft.106 När makten är en kraft blir således den
enskilda institutionen och det kollektiva minnet en del av den kraften. 

Margaret Hedstrom berör detta när hon säger att det kollektiva minnets essens
inte är dess historiska korrekthet utan dess möjlighet att sätta dåtid och nutid i ett
samband.107 Det kollektiva minnet är inte en historisk ögonblicksbild utan det är
den bild som vi som samhälle väljer att föra vidare som speglar medvetna och
omedvetna strukturer i samhällets olika delar. Margareta Bäck-Wiklund menar att
den fenomenologiska tanken om livsvärlden som bestående av både filosofi och
vetenskap  betyder  att  den  vetenskapliga  kunskapen  således  blir  beroende  av
livsvärlden. Vad som däremot det fenomenologiska tankesättet understryker är att
genom att objektifiera kunskapen objektifierar vi även oss själva, vilket innebär att
livsvärlden inte inkluderas i vetenskapen.108

Att enhetschefen öppnar för en eventuell framtida förändring när det kommer
till  begreppsanvändning är en del i att driva en normkreativ utveckling. Det är
inte är aktuellt med att se över ämnesord i den redan ordnade samlingen då det
skulle innebära ett stort och kostsamt arbete.

I resonemanget kring det orientaliska begreppet bör nämnas att det finns en
annan  handskriftssamling  som  benämns  västerländska  medeltidshandskrifter,
något ofrånkomligen bidrar till att dela upp världen i Öst och Väst, Orient och
Occident. Dessutom är det endast den orientaliska handskriftssamlingen som fått
samma  signum,  det  vill  säga  O.  Den  västerländska  samlingen  är  endast  en
benämning som utgör en motpol till den orientaliska samlingen. Det finns inget
signum som talar om vilka handskrifter som är västerländska utan de är i sin tur
indelade efter ämne, så som juridik (B) eller naturalhistoria (D) eller under det
signum som heter C och samlar medeltida handskrifter.

I  signeringen  blir  det  tydligt  vilken  uppdelning  som  gjorts:  orientaliska
handskrifter  för  sig  oavsett  ämne  och  resterande  handskrifter  uppdelade  efter
ämne. Vad som dock ska nämnas i sammanhanget är att det finns ytterligare två
signum som är fristående på samma sätt som den orientaliska samlingen och det är
den grekiska (Gr) och den slaviska (Slav). Det är en intressant observation och

1 0 5 Said, E. (2013) Orientalism, s. 93, 181, 250.
1 0 6 Lindgren, S-Å. (2007) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 360.
1 0 7 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”,
s. 166.
1 0 8 Bäck-Wiklund, M. (2007) ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, s. 75.
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diskussioner kring varför just denna typ av uppdelning är gjord är något som jag
inte närmare berör här.

Även  om  det  inte  finns  en  klar  utåtriktad  diskussion  kring  benämningen
orientalisk respektive västerländsk hos samlingarna finns en tydlig medvetenhet
hos enhetschefen när vi samtalar om konservatorernas arbete:

Det finns som en resurs som man kan fråga dem om hjälp och ibland kan de göra särskilda
insatser  för  någon  del  av  samlingarna.  C-samlingen  till  exempel.  Alltså  samlingen  över
västerländska [enhetschefen gör citattecken i luften och skrattar till] medeltidshandskrifter den
gicks igenom samt att man lade i lådor [---].109

Genom  detta  samtal  blir  det  klart  att  enhetschefen  är  medveten  om  att  den
uppdelning som gjorts av handskriftssamlingen kan vara problematisk. När hon,
som  tidigare  nämnt,  poängterar  att  de  vardagliga  arbetsuppgifterna  inte  får
genomföras på bekostnad av reflektioner över det arbete som sker på avdelningen
visar det på den konflikt  som många kulturförvaltande institutioner kan hamna
inför. Om det i bibliotekets målbild inte tydligt uttrycks att detta är något som man
ska arbeta för att uppnå kan det leda till en typ av disciplinär makt.

Michel  Foucault beskriver den traditionella makten som den synliga makten
och hur denna typ av makt intensifieras genom att verka på synliga sätt och på så
sätt osynliggör dem som är utsatta för makten – maktens objekt. Men han menar
att  i  den  andra  typen  av  makt,  den  disciplinära  makten,  är  förhållandet  det
omvända:  makten  är  osynlig  och  istället  är  det  maktens  objekt  som  är  i
strålkastarljuset.  Genom  att  som  objekt  befinna  sig  i  strålkastarljuset  befästs
maktens grepp om dem, vilket i  det närmaste  skapar en beroendeställning hos
maktobjektet.110 Denna beskrivning är intressant när den appliceras på Carolina
Rediviva. I Foucaults idé finns ingen tydlig distinktion mellan om makten utförs
medvetet eller omedvetet eftersom det inte är relevant, som jag berättar i kapitel
1.2.  Men  vad  Foucaults  ord  tydliggör  är  hur  den  administrativa  maktens
mekanismer kan fungera under lång tid.

Förvarande
Handskrifterna  förvaras  i  bibliotekets  särskilda  magasin  tillsammans  med
personarkiven  berättar  arkivarien  och  handskrifterna  är  där  uppdelade  efter
storlek.111 Att få tillträde till magasinet är mycket svårt och endast berörd personal
är beviljad tillgång dit berättar enhetschefen när hon förklarar varför min ansökan
om att få tillträde dit avslogs.112 Många av handskrifterna är förvärvade genom en
andrahandsmarknad, det vill säga att biblioteket har köpt dem från någon som i sin

1 0 9 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-09), s. 8.
1 1 0 Foucault, M. (2003) Övervakning och straff, s. 188.
1 1 1 Transkribering av intervju med arkivarien (2015-02-09), s. 3, 5.
1 1 2 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 8.

39



tur  har  kommit  över  dem.  Bibliotekarien  svarar  dock  att  förfrågningar  om
återlämnande av handskrifter inte förekommit.113

Delsammanfattning
Skapandet av katalogposterna är ett förhållandevis objektivt arbetssätt som skett
gällande den orientaliska handskriftssamlingen eftersom den i första hand endast
behandlar fysiska karakteristika hos manuskripten,  men ändå har vissa drag av
orientalism och makt smugit sig in, som användandet av ord som primitiv eller det
att  hela samlingen fått  benämningen orientalisk.  Det finns alltså underliggande
maktstrukturer  som  kommer  sig  av  ett  orientalistiskt  förhållningssätt.  Dessa
benämningar kan ses över och åtgärdas när revideringar genomförs, något som
också  har  skett  och  sker  i  och  med  detta  pågående  arbete.  Det  orientaliska
begreppet är  det som tydligast  och först  möter användaren.  Även om Carolina
Rediviva väljer att se på begreppsanvändningen som en historisk dimension av
samlingen behövs tydligare diskussioner kring detta.

Att handskrifterna ses som ett biblioteksmaterial har lett till att de i vissa fall
brutits  ut  ur  personarkiv  och  att  dokument  så  som  pass,  brev  och  andra
arkivhandlingar  går  att  finna  i  samlingarna.  Zetterstéen  menar  att  bristande
kompetens  i  ordnande  och  förtecknande  historiskt  sett  har  medfört  att  den
orientaliska handskriftssamlingen blivit lidande av detta.

3.4 Tillgängliggörande

Tillgängliggörande berör dels det arbete som föreligger i framtiden och dels det
arbete  som  gjorts  för  att  öka  tillgängligheten  hos  materialet.
Tillgängliggörandeprocessen är den process som direkt är riktad mot allmänheten
och är därför särskilt intressant ur ett orientalistiskt maktperspektiv.

Vad gäller Carolina Redivivas målbild angående de universitetsgemensamma
ändamålen, dit handskriftsenheten hör, sägs att man inte bara ska förvärva och
bevara unikt,  äldre material  utan  även tillhandahålla  det  på  ett  med samhället
samverkande sätt, särskilt vad gäller kulturarvsförmedling.114 Vad detta betyder i
praktiken dock är inte helt klart. När målbilden är otydligt formulerad innebär det
troligtvis att det saknas en uttrycklig strategi för att nå dit.

1 1 3 Mejlkorrespondens med bibliotekarien (2015-03-20).
1 1 4 Uppsala  universitets  webbplats  >  Universitetet  >  Mål  och  strategier  >  Arbetsordning  för  Uppsala
universitetsbibliotek [2015-03-19].
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Tillgängliggörande av kataloger och digitalisering
Det generella tillgängliggörandearbetet har i alla år bestått i att författa kataloger
över  handskrifterna,  men  även  mikrofilmer  har  gjorts  på  beställning,  berättar
bibliotekarien.115 Katalogerna finns i specialläsesalen, vilket innebär att de bara får
läsas på plats. När man vill studera en handskrift närmare får man beställa fram
den från magasinet och läsa den i specialläsesalen. Eftersom endast den persiska
katalogen  finns  digitalt,  av  den  orientaliska  samlingen,  betyder  det  att
tillgängligheten är mycket begränsad. För att ta del av kataloger och handskrifter
måste man fysiskt befinna sig på Carolina Rediviva. Väl på plats är det dock inte
säkert  att  man  kan  tillgodogöra  sig  materialet  eftersom katalogerna  främst  är
skrivna på latin och tyska. I och med dagens revideringsarbete kommer katalogen
till den nyare delen av samlingen dock att finnas på engelska. Enhetschefen håller
med om att bristen på tillgänglighet är ett problem, men att de är beroende av
finansiering och projektmedel för att kunna förbättra detta. Hon fortsätter berätta
att en insats just nu görs för det turkiska materialet med avseende på digitalisering
och publicering i Alvin (portal för kulturarvssamlingar som ersätter den tidigare
Ediffahportalen),  något  som  är  möjligt  tack  vare  en  donation.  Trots  detta
poängterar hon att det inte kommer att vara ekonomiskt möjligt att behandla hela
det turkiska materialet.116 När tillgängligheten blir avhängigt av ekonomiska bidrag
betyder  det  i  förlängningen  att  vår  uppfattning  av  historien  också  den  blir
beroende  av  finansiering  och  precis  som  Margaret  Hedstrom  menar  är
arkivdokument med och skapar ett samhälles uppfattningar om dess förflutna.117

Utställningsverksamhet
År 2005–2006 genomfördes utställningen Till Österland vill jag fara vid Carolina
Rediviva som en hyllning till  den Semitiska  professurens  400-årsjubileum vid
Uppsala universitet. Utställningen speglade forskningen i Uppsala kring ämnena
Orienten och semitiska språk från 1600-tal fram till 2000-tal. Edward Said talar
om den romantiska synen på det mytiska Österlandet och hur Orienten kom att
framställas genom orientalisterna själva vilket betyder att vetenskapen blir högst
hermeneutisk.118 Han anser att varje enskild studie av det orientaliska materialet
leder fram till att den orientalistiska karaktären i materialet på så vis bekräftas.119

Bild 3. Från framsidan av utställningskatalogen till utställningen med samma namn.

1 1 5 Mejlkorrespondens med bibliotekarien (2015-02-16).
1 1 6 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 4.
1 1 7 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”,
s. 167.
1 1 8 Said, E. (2013) Orientalism, s. 226, 345.
1 1 9 Said, E. (2013) Orientalism, s. 386.
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Denna bild fångar tanken om Orienten som plats på ett orientalistiskt sätt, både i ord och i bild.
Österland, eller Orienten är en benämning som bär på en tanke om ”de andra”. Valet av bild styrker
tanken om Orienten som något fixerat, oföränderligt och exotiskt.120

Som tidigare har nämnts menar Michel Foucault att det inte är maktens motiv som
är det intressanta utan istället vad effekterna blir hos de som är utsatta för makten.
När det gäller orientalismen är det inte bara den direkt utsatta gruppen – i detta fall
”orientalerna” – som blir utsatta för maktens effekter utan det gäller även för alla i
samhället som blir påverkade av den bild som en maktinstitution producerar och
reproducerar.  Följaktligen  är  det  maktprodukten  som blir  viktig  att  analysera.
Maktprodukten  i  denna  fallstudie  är  det  kollektiva  minnet  som  utgörs  av
handskrifterna vilka Carolina Rediviva både förvärvar, ordnar och tillgängliggör.
Och när Margaret Hedstrom använder sociologen Barbara Misztals ord om att det
kollektiva  minnet  är  en  social  konstruktion  som speglar  dagens  sociala  behov
genom det förflutna blir det tydligt att det kollektiva minnet är något som inte bara
speglar vår historia utan något som vi också förmedlar till framtida generationer
genom att välja vad vi vill ska utgöra det kollektiva minnet, något som Hedstrom
refererar till som en uppfinning av traditioner.121

Att  det inom kunskapssociologin finns en koppling mellan en social kontext
och  kunskapsgrund  betyder  att  det  sociala  sammanhanget  för  hur  och  när
kunskapen bildas spelar stor roll  för vilken typ av vetenskap som kommer att
dominera inom den sociala kontexten, i detta fall den akademiska orientalismen.

Mellan 1999 och 2001 genomfördes utställningen Sverige och den islamiska
världen  på  Carolina  Rediviva.  Utställningen  var  ett  led  i  ett  samarbetsprojekt
mellan  ett  trettiotal  ABM-institutioner  i  Sverige  för  att  sprida kunskap om de
historiska  kontakterna  mellan  Sverige  och  islamisk  kultur.  Genom  projektet
ämnade man kasta nytt  ljus över förhållandet mellan kulturerna.122 Tanken med
projektet var att till viss del göra en utställning om det som enhetschefen idag vid
Carolina Rediviva menar kan vara aktuellt att göra framöver. Det verkar på så sätt
som om det  projekt  biblioteket  medverkade  mellan  1999–2001  endast  var  ett
fristående projekt där syftet med att sätta Sveriges förhållande till den islamiska
världen i ett nytt perspektiv inte längre var aktuellt efter det att projektet avslutats.

1 2 0 Bild 3. Se utförlig hänvisning under rubriken ”Bilder” i käll- och litteraturförteckningen.
1 2 1 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”,
s. 166.
1 2 2 Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger nr. 38 (1999), s. 7.
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Eftersom utställningen inte längre finns kvar är det endast möjligt att tolka
utställningskatalogen. Denna utställningskatalog visar inte upp samma tydliga bild
av  Orienten  som  Till  Österland  vill  jag  fara,  dock  tas  heller  inte
handskriftssamlarnas  bakgrund och åsikter  upp. Att  biblioteket  medverkat  i  ett
projekt för att öka kunskapen om islams kulturella historia i en svensk kontext är
dock ett sätt att bidra till ett normkreativt arbete.

Utställningen  Deras  ögonstenar  –  samlares  samlingar  i  Uppsala
universitetsbibliotek  är den senaste av de här nämnda utställningarna. Den ägde
rum mellan 2008–2009. Till skillnad från de tidigare nämnda utställningarna berör
den  inte  enbart  den  orientaliska  handskriftssamlingen  utan  istället  hela
samlingsverksamheten  på  Carolina  Rediviva.  Ulf  Göransson,  dåvarande
överbibliotekarie, skriver i förordet till utställningskatalogen:

Vår utställning 2008/09 ägnas med vederbörlig tacksamhet de verkligt stora samlare,  som
genom århundradena har berikat biblioteket med böcker, handskrifter, musikalier, kartor och
bilder.  Deras  insatser  utgör  fundamentet  för  vad  vi  i  dagligt  tal  kallar  kulturarvet inom
Carolina Redivivas väggar. Att det till sin omfattning och kvalitet är oöverträffat i Sverige
ifrågasätts inte.123

Med dessa ord fångar inte bara Göransson Carolina Redivivas ställningstagande
om hur samlingarna är en del av kulturarvet och således det kollektiva minnet utan
tydliggör  också vilken status  samlarna har.  Att  biblioteket  ska vara stolta  över
både sin samling och de som bidragit till den är självklart, vad som också bör vara
lika  självklart  är  att  visa  på  det  mångfasetterade arbete  som låg bakom dessa
samlingar.

Den tidigare nämnde orientalisten Michael  Eneman nämns i  samband med
denna  utställning  som  en  urtyp  för  resande  forskare  inom  det  humanistiska
området. Med de meriter han uppbar är det inte svårt att låta sig imponeras av
såväl  hans  resande  som  hans  umgänge.  Men  förhållningssättet  till  Enemans
reseberättelser, under vilka han insamlade diverse handskrifter, kan uppfattas som
endimensionell. Beskrivningen av hans arbetssätt och hur han förhåller sig till det
så kallade landskapet kan uppfattas som den exotisering och fixering i tid och rum
som Edward Said menar är typiskt för orientalismen:

Eneman betraktar landskapet, hur folk lever … äter … bakar bröd och så vidare. Men han
iakttar och reflekterar också på ett annat plan, som den lärde man han är. Landskapet är inte
bara berg, växtlighet och bebyggelse, det är också historia, lärdom, litteratur.124

När akademiska och vetenskapliga insatser  lyfts  fram av en institution som är
identitetsskapande är det lätt att hamna i den maktposition vilken Foucault talar

1 2 3 Göransson,  U.  (2008)  ”Förord”,  i  Uppsala  universitetsbiblioteks  utställningskataloger  nr.  47,  Deras
ögonstenar – samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, s. 3.
1 2 4 Munkhammar, L. (2008) ”Samlarna”, i Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger nr. 47,  Deras
ögonstenar – samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, s. 38.
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om när han beskriver tanken om det administrativa makten. Genom att lyfta fram
Enemans  bedrifter  utan  att  nämna  alla  delar  av  hans  reseberättelser  sätts
maktobjektet i fokus. När det skrivs om hur Eneman betraktar sitt studieobjekt
bidrar det till objektifieringen och exotisering av Orienten och dess invånare.

Enemans uttryckta åsikter om invånarna i den så kallade Orienten är, som jag
visat på tidigare, inte något han var ensam om. Men han har en särställd ställning
inom Carolina Redivivas väggar,  något som tydliggörs när samlarnas generella
betydelse diskuteras i utställningskatalogen:

De samlare som ligger bakom många av Carolinas samlingar är otaliga. [---] En del tillhör de
viktigaste,  andra  inte,  och  många av  de  viktigaste  finns inte  med.  Det  gemensamma hos
samlarna i denna berättelse är att de råkar vara presenterade i en utställning i år. Det är med
ett undantag – Eneman. Han är representerad i bibliotekets permanenta samling och är nämnd
som en urtyp i släktet.125

Även om nu Eneman kommit att få stå som exempel i min undersökning är det
inte  hans  uttryckta  åsikter  i  kombination  med  hans  arbete  som orientalist  det
väsentliga, utan det påvisar det Carolina Redivivas retorik. Det blir särskilt viktigt
mot  bakgrund  av  citatstycket  som  berör  deras  synsätt  på  kulturarvet,  som
understryker Carolina Rediviva som en förvaltare och förmedlare av det kollektiva
minnet.

Eftersom  det  kollektiva  minnet  tolkas  genom  fenomenologiska  och
kunskapssociologiska konstruktioner så är det en objektiv produkt av kollektivets
subjektiva sanning. Det betyder att ett social grupp kan använda det kollektiva
minnet som en absolut sanning för att  utöva makt över en annan grupp. Detta
maktutövande sker inte alltid medvetet och det är också det som Said talar om när
han  delar  in  orientalismen  i  latent  orientalism  och  manifest  orientalism.  Den
latenta orientalismen är den omedvetna formen, den som är svår att få grepp om
och som överförs över generationer och på så vis blir kulturellt befäst. Manifest
orientalism är den tydligare formen av orientalism, det vill  säga den som syns
genom  tydliga  ställningstaganden  om  orientalisk  historia,  litteratur  eller
språkvetenskap.126 Vad gäller denna fallstudie så finns både latent och manifest typ
av  orientalism  representerad.  Den  manifesta  orientalismen  finns  främst  i  den
historiska  delen  av  arbetet  med  samlingen  medan  den  latenta  typen  mer  är
verksam i dagens arbete med samlingen, vilket innebär en objektivistisk naivitet.

I och med den orientaliska tradition som reproducerats genom det kollektiva
minnet har orientalismen blivit kollektivets subjektiva sanning och det är därför

1 2 5 Munkhammar, L. (2008) ”Samlarna”, i Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger nr. 47,  Deras
ögonstenar – samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, s. 52.
1 2 6 Said, E. (2013) Orientalism, s. 323, 343.
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mycket  viktigt  att  föra  en  öppen diskussion  kring  frågor  som rör  kulturarvets
presentation.

Det som är viktigt att lyfta fram är att det i den tidigaste av de här nämnda
utställningskatalogerna finns en uttryckt önskan om att förmedla en nyanserad bild
av förhållandet  mellan Sverige och den islamiska världen,  medan det  i  senare
kataloger  saknas  ett  sådant  öppet  ställningstagande.  Enhetschefen  och
bibliotekarien menar, som tidigare nämnt, att det inte är Carolina Redivivas arbete
att  tolka  samlingarna  och  ta  ställning  till  eventuella  åsikter  från
handskriftssamlarna.  När  man  i  sin  målbild  talar  om  att  bibliotekets
kulturarvssamlingar  är  identitetsskapande  kan  det  där  förtydligas  hur  detta
identitetsskapande ser ut. Om riktlinjerna för arbetssätt säger en sak och målbilden
säger en annan sak är det svårt att förmedla en enhetlig ståndpunkt.

Tillgängliggörandet i framtiden
Just nu ligger man i startgroparna för ett omfattande digitaliseringsarbete gällande
delar av det turkiska materialet i nuläget, men i framtiden även andra delar av den
orientaliska handskriftssamlingen i Alvinportalen, berättar enhetschefen. Eftersom
arbetet inte är påbörjat är inte heller alla ramar för projektet satta, det vill säga det
finns  inga  klara  riktlinjer  för  metadatamärkningar  eller  ämnesord,  men  det  är
däremot under utveckling fortsätter hon.127 Även bibliotekarien menar att ämnes-
och klassifikationsord borde vara något som kommer utvecklas i och med detta
arbete.128 Däremot  finns,  enligt  enhetschefen,  inga  planer  på  att  ändra
signeringssystem (det vill säga byta ut O-serien) i och med digitaliseringsarbetet.129

Att användandet av O-serien speglar en historisk tid och att det är en historisk
dimension  bland  flera  andra  historiska  dimensioner  som  enhetschefen  menar,
borde  inte  vara  en tillräckligt  stor  anledning för  att  hålla  kvar  vid  den gamla
beteckningen i  och med införandet  av nya digitala  rutiner och katalogiseringar
anser jag.130 Men när det blir en ekonomisk fråga betyder det att ett annars önskat
förändringsarbete  måste  stå  tillbaka  för  finansiella  brister.  Det  går  också  att
argumentera  för  att  en  ändring  av  signeringen  i  den  digitala  katalogen  skulle
medföra viss förvirring hos användarna om O-markeringen ändå finns kvar i de
analoga  katalogerna.  Det  finns  alltså  för-  och  nackdelar  med  båda  typerna  av
förfarande.  Den  historiska  dimensionen  som  signeringen  speglar  är  en  viktig
poäng som enhetschefen lyfter fram och ett sätt att lyfta fram den än mer finns när
digitaliseringsarbetet i Alvin tar fart.

I det föreliggande digitaliseringsprojektet finns en möjlighet att istället för att
genom  begrepps-  och  bildanvändning  understryka  skillnader  och
motsatsförhållanden  eller  befästa  normer  mellan  Öst  och  Väst  så  kan  man

1 2 7 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 4–5.
1 2 8 Mejlkorrespondens med bibliotekarien (2015-02-16).
1 2 9 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 5.
1 3 0 Transkribering av intervju med enhetschefen (2015-02-11), s. 5.

45



presentera  handskrifterna  och  deras  historia  på  ett  mer  normkritiskt  och
normkreativt  sätt.  Said  menar  att  det  ligger  en  fara  i  hur  vi  ser  på  dagens
vetenskapsproduktion eftersom vi tenderar att förlita oss på idén om vetenskapen
som  en  progressiv  produkt  hela  tiden  under  förbättringsarbete.131 Detta  kan
medföra  att  djupt  rotade  tankesätt,  så  som  det  orientalistiska,  omedvetet  förs
vidare och på så sätt bidrar till omedvetna val i kulturarvsdebatten, genom den
latenta orientalismen. Saids ord beskriver problemet på ett  tydligt  sätt  när han
säger att det är inte tankarna om Orienten som förändras, utan endast källan till
dem.132 Oavsett  om  dessa  typifieringar  reproduceras  på  ett  medvetet  eller
omedvetet  sätt  inom  det  kollektiva  minnet  så  blir  resultatet  detsamma.  Det
cementerar bilden om ”de andra” och om Orienten som något fixerat i tid och
rum.

Delsammanfattning
Eftersom tillgängliggörandet  av  handskriftssamlingen är  en  process  som riktas
direkt mot externa användare och på så sätt bidrar till  den bild vilken Carolina
Rediviva vill sprida om sig själva i förhållande till materialet är det orientalistiska
maktperspektivet här högst intressant. I bibliotekets utställningsverksamhet ges en
bild av samlarna som kan uppfattas som okritisk.

De  utställningar,  som  berör  den  orientaliska  handskriftssamlingen,  vilka
hittills har genomförts visar på hur formuleringar och bildval kan påverka bilden
av en  plats  eller  ett  vetenskapligt  område på  både  positiva  och  negativa  sätt.
Denna typ av kunskapsförmedling sker ofta på ett omedvetet sätt och därför är det
viktigt  att  diskussioner  härom  förs  både  i  praktiken  och  i  de  teoretiska
målsättningarna.

De  tidigare  möjligheterna  med  tillgängliggörande  har  varit  begränsade  till
katalogerna  medan  arbetet  idag  främst  handlar  om  digitalisering.  Arbetet  är
beroende  av  ekonomiska  bidrag,  vilket  innebär  att  finansieringen  i  slutänden
påverkar vår bild av den orientaliska handskriftssamlingen.

1 3 1 Said, E. (2013) Orientalism, s. 318.
1 3 2 Said, E. (2013) Orientalism, s. 141.
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4. Slutdiskussion

I detta kapitel följer den slutliga diskussionen där mina personliga reflektioner och
slutsatser  lyfts  fram  och  presenteras  i  relation  till  det  teoretiska  ramverket,
forskningsfältet och den empiriska produkten.

4.1 Övergripande iakttagelser

Här  presenteras  en  övergripande  analys  utifrån  ett  helhetsperspektiv  om
orientalism,  makt,  fenomenologi  och  kunskapssociologi  applicerat  på  den
orientaliska  handskriftssamlingen  genom  dess  förvärvande,  ordnande  och
tillgängliggörande.

Precis som Margaret Hedstrom säger så är förhållandet mellan historia och
minne  något  som är  svårt  att  påvisa  i  orsak  och verkan. 133 Det  betyder  att  de
typifieringar  som  Margareta  Bäck-Wiklund  pratar  om  finns  som  en  historisk
produkt vilken färgar av sig på vårt kollektiva minne utan att vi tydligt kan utpeka
de processer som lett fram till  typifieringen.134 Dessa typifiering är också något
som Terry Cook berör när han talar om hur koncept, tankar och strategier inom
arkivvärlden  kan  påvisa  förhärskande  samhällsstrukturer.135 När  detta  sedan
appliceras på den orientaliska handskriftssamlingen kan drag av den passiva icke-
deltagande typologin, även kallad latent orientalism, som Edward Said refererar
till påvisas. Det ligger i den moderna orientalismen att framstå som en räddare av
Orienten,  en  räddare  från  det  främlingskap  som  orientalismen  tidigare  hade
skapat.136

Även om generaliseringar är ofrånkomliga bör det finnas en medvetenhet om
hur  de  kunskapssociologiska  ramar  som  omger  vårt  tänkande  styrs  av  de
typifieringar som finns överallt. Generaliseringar behövs för att vi ska kunna tolka
vår omvärld, vilket betyder att denna studie också använder sig av generaliseringar
för att kunna sätta analysen i förhållande till  teoretiska ramverk.137 Vad som då

1 3 3 Hedstrom, M. (2010) ”Archives and Collective Memory: More than a Metaphor, Less than an Analogy”,
s. 167.
1 3 4 Bäck-Wiklund, M. (2007) ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, s. 76.
1 3 5 Cook,  T.  (1997) ”What  is  Past  is Prologue:  A History of Archival  Ideas Since 1898,  and the Future
Paradigm Shift”, s. 19.
1 3 6 Said, E. (2013) Orientalism, s. 184–185, 215.
1 3 7 Svensson, P. och Ahrne, G. (2011) ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”, s. 29.
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behövs för att dessa generaliseringar och typifieringar inte ska bli rådande är en
vetenskap som inte är likriktad utan  kritisk,  och även normkritisk,  för att  föra
utvecklingen framåt.138

Den orientaliska forsknings- och intresseperioden, som fick sitt stora uppsving
under 1700- och 1800-talen, är något som lyfts fram av såväl universitetet som
Carolina Rediviva. Utställningarna 2005/2006 och 2008/2009 var en möjlighet för
de båda institutionerna att visa på vilka problem som har funnits kring forskningen
och hur man arbetar kring detta. Den orientaliska handskriftssamlingen berörs i
utställningskatalogerna  likaså  de  reseberättelser  vilka  de  svenska  resenärerna
producerat. Istället för att medverka som en motvikt till den typifierade bilden av
Orienten motverkas istället den nyanserade bilden med användandet av stereotyper
i  bild  så  som  bilden  på  kamelkaravanen  eller  texter  som  saknar  ett  kritiskt
förhållningssätt till såväl användandet av det orientaliska begreppet som tanken
om Orienten som ett fixerat forskningsobjekt.

Carolina  Rediviva  är  en  ABM-institution  och  berörs  följaktligen  av
diskussionen kring det kollektiva minnets skapande och fortplantande. I egenskap
av universitetsbibliotek har de inte bara varit,  utan är också en maktinstitution.
Michel Foucault talar om den typ av makt som utövas med hjälp av administrativa
tekniker men understryker att det inte är den enskilda institutionens makt som är
det  centrala  utan  snarare  de  mekanismer  som  ger  konsekvenser  för  makten.
Eftersom maktbegreppet är så mångsidigt kan man tala om det som en kraft vilken
kan sägas påminna om den kraft det kollektiva minnet bär på. Det rör sig inte om
en specifik typ av makt eller en specifik typ av minne utan de interagerar på flera
plan med institution, samhälle och omvärld. Det är också därför Foucault anser det
vara  viktigare  att  studera  objektet  för  makten  snarare  än  subjektet.
Arkivhandlingar är följaktligen inte neutrala eller opartiska utan de är alltid en
produkt  av  ett  kollektivt  sammanhang.  Denna  relation  kan  vara  maktbaserad
utifrån personer eller institutioner och de val som gjorts.139

Värt att notera är det faktum att endast en procent av bibliotekets medel läggs
på  kompetensutveckling.  I  och  med  denna  undersökning  ter  sig
kompetensutveckling inom normkritiska områden vara av stor betydelse för alla
inom  kulturarvssektorn  som  arbetar  med  förvaltande  och  förmedlande  av  det
kollektiva minnet.

4.2 Besvarande av frågeställning

Frågeställningen i del ett löd: ”Har orientalism och maktstrukturer inverkat på hur
den orientaliska handskriftssamlingen på  Carolina  Rediviva  förvärvats,  ordnats

1 3 8 Kalonaityté, V. (2014) Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen, s. 48.
1 3 9 Jimerson, R. (2009) Archives Power: Memory, Accountability, and Social Justice, s. 212.
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och tillgängliggjorts?  Om ja,  på vilket  sätt  och varför?  Om nej,  hur  har  detta
undvikits?”. Jag menar att svaret på denna fråga är ja, medan svaret på följdfrågan
om varför detta skett är en konsekvens av orsak och verkan. Genom att se till de
fyra delar som orientalismen bär på, som nämndes i kapitel 1.2, går det på ett
förenklat sätt att styrka min slutsats:

1) Expansion: Västerlandet som överlägset Österlandet.

2) Historisk  konfrontation:  bilden  av  den  ”klassiska”  Orienten  föredras
framför den moderna bilden.

3) Exotisering:  Orienten  kan  inte  definiera  sig  själv  och  behöver  en
vetenskapligt ”objektiv” klassifikation som är generaliserande, vilket gör
att vi får en bild av Orienten som något evigt och fixerat.

4) Klassificering:  Orienten  bör  fruktas  eller  kontrolleras,  genom  antingen
ockupation eller som forskningsobjekt.140

Av de fyra delarna anser jag att alla i viss mån stämmer in på Carolina Redivivas
sätt  att  närma  sig  Orienten  som plats  och  idé.  Som tidigare  nämnt  så  menar
Husserl  att  det  finns  en  objektivistisk  naivitet  inom vetenskapen som gör  oss
blinda för den subjektivitet som vi i viss mån kan applicera på en kunskap. För att
konkretisera detta menar jag att Carolina Rediviva genom denna objektivistiska
naivitet till viss del är, och har varit, omedvetna om vilka konsekvenser det får när
man  reproducerar  bilden  av  Orienten.  Nedan  presenteras  och  utvecklas
resonemanget  kring  frågeställningen  närmare  gällande  de  huvudsakliga
undersökningsområdena förvärvande, ordnande och tillgängliggörande.

Förvärvandet
Förvärvandet av de orientaliska handskrifterna, dels genom handskriftssamlarna
dels  genom  Carolina  Rediviva  är  den  äldsta  processen  av  de  tre  (förvärv,
ordnande,  tillgängliggörande).  Här  finns  också  de  mest  synliga  spåren  av
orientalism och maktstrukturer i form av rådande uppfattningar hos, i processen,
berörda aktiva. De uttalanden som går att finna i insamlarnas reseberättelserna är
några av de tydligaste bevisen för den orientalism som Edward Said skriver om.
Att Sverige under denna tid får en större och större kunskap om Orienten och
också blir ett av de ledande länderna inom ämnet, enligt Sigrid Kahle, betyder att
universitetet och biblioteket får räknas som en maktfaktor i Uppsala, i Sverige och
internationellt.141 Jag menar att  Edmund Husserls  fenomenologiska teori  om att
varje ting har sin natur och att varje ting på så sätt blir objekt för erfarenheter
gäller  inte  enbart  för  handskriftssamlarnas  åsikter  om Orienten,  utan  även  för

1 4 0 Said, E. (2013) Orientalism, s. 445.
1 4 1 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 38.
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Carolina Redivivas sätt att beskriva Orienten. Det som vilseleder historikern är så
att säga möjligheten att rekonstruera historien.142

Said talar om ett deskriptivt forskningsfält, där det orientaliska målas upp och
beskrivs på ett exotiserande vis, precis så som sker i de reseberättelser som är
skrivna  av  handskriftssamlarna.143 En  fråga  som  man  dock  kan  ställa  sig  är
huruvida dessa individuella åsikter som dessutom ligger flera hundra år tillbaka i
tiden spelar någon roll för det förhållningssätt biblioteket har till samlingen idag.
Det är inte en helt  lätt  fråga att  besvara, men vad som klarlagts genom denna
undersökningen  är  att  det  finns  ett  behov  av  att  lyfta  fram  denna  historiska
dimension eftersom det var ur denna uppfattning som samlingen kom att uppstå.

En  översättning  av  ett  fenomenologiskt  resonemang  till  tanken  om  ett
kollektivt  minne  ger  en  idé  om  att  vår  vardagliga  kunskap  är  beroende  och
uppbyggd av erfarenheter skapade av kollektiva tankar och värderingar, vilket i sin
tur  avspeglas  på  hela  kulturklimatet  menar  Margareta  Bäck-Wiklund.
Generaliseringar  och  typifieringar  i  samhällsmönstret  betyder  att  vi  har  olika
tankar och idéer om vår omvärld beroende på vilket socialt sammanhang vi tillhör
och vår sociala roll blir av stor vikt för vår kunskap. Ett problem som detta medför
är inte bara att man inom det egna sociala sammanhanget ser på sin kunskap på ett
sätt utan även att man tror att alla har samma kunskapsuppfattning. Det betyder att
två personer kan ha två helt olika verklighetsuppfattningar om sin vardagskunskap
i  ett  specifikt  sammanhang men  att  båda  utgår  från  att  den  andre  har  samma
förförståelse som jag själv har.144 Genom att den orientaliska bilden används även
idag bidrar det till en etnisk absolutism, det vill säga en enda bild av vad som
utgör det orientaliska. Trots att det rymmer kulturella, språkliga, geografiska och
sociala skillnader reduceras det som Orienten utgör till en enda homogen grupp i
Carolina Redivivas vokabulär.145

Att biblioteket inte möter och lyfter fram sådana här typer av frågeställningar
och  historiska  dimensioner  gör  att  historiken  bakom  förvärvandet  av  den
orientaliska handskriftssamlingen går allmänheten förbi.  Det  är  ett  problem att
Carolina Rediviva strävar efter att presentera en så objektiv bild som möjlig. Det
blir särskilt problematiskt när kulturarvssamlingarna beskrivs av biblioteket som
identitetsskapande. Denna maktställning, som i Foucaults perspektiv skulle vara
den osynliga, disciplinära makten gör att istället för att fokus hamnar på Carolina
Redivivas  inställning  till  den  orientaliska  samlingen  så  kommer  det  exotiska
orientaliska och ”de andra” i blickfånget. Eftersom den disciplinära makten på så
sätt ännu mer objektifierar och särställer maktobjektet blir det hela en ond cirkel.

När  handskriftssamlarna  får  samlingar  uppkallade  efter  sig  eller  när  det
berättas om deras verksamhet kan det bli en alltför ensidig bild som ges om inte

1 4 2 Husserl, E. (2002) Fenomenologin och filosofins kris, s. 62.
1 4 3 Said, E. (2013) Orientalism, s. 156, 172.
1 4 4 Bäck-Wiklund, M. (2007) ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, s. 76–78.
1 4 5 Ehn, B. och Klein, B. (2007) Från erfarenhet till text, s. 24.
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hela deras historia lyfts fram. Det är särskilt här som Carolina Rediviva hamnar i
en maktposition eftersom de väljer vilken bild som ska synas och presenteras. Det
finns dock en medvetenhet kring detta vilket ökar möjligheten för att sådana här
frågor lyfts  fram. För att  underlätta personalens arbete bör förhållningssätt  och
ansvar tydliggöras i såväl den teoretiska målbilden som i det praktiska arbetssättet,
eftersom  generaliseringar  och  typifiering  annars  lätt  kan  bli  en  del  av  det
kollektiva minnet.

I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att undantag från det ensidiga
reseskildrandet  finns  och  trots  att  dessa  resor  oftast  skedde  på  villkor  från
kolonialmakten  så  bör  det  nämnas  att  det  också  finns  resenärer  som  bryter
mönstret, så som orientalisten Herman Napoleon Almkvist. Han talar istället om
det libanesiska och irakiska lokalfolkens goda karaktär och den frihet de lever i,
men hur dåligt de behandlas av européerna.146 Men i min undersökning har det
motsatta  förhållandet  mellan  svenska  orientalister  och  Orienten  trots  allt
dominerat.

Ordnandet
Den tydligaste delen kopplad till diskussionen om orientalism under ordnandet är
den  om  användningen  av  det  orientaliska  begreppet.  Precis  som  i
förvärvandeprocessen finns den objektivistiska vetenskapens naivitet hos Carolina
Rediviva om behovet att lyfta fram och problematisera användningen av begrepp
som Orienten och orientalisk idag.

Det  finns  en  tanke  om ett  västerländskt  förmyndarskap  över  Orienten  där
orientalerna och deras länder domineras och civiliseras av västerlänningar, anser
Edward Said. Västs användande av den nedlåtande och överlägsna orientalismen
menar han grundas i den historiska rädsla för erövring som funnits (och finns) för
islam, araberna och turkarna. Orientalisten vill inte kasta nytt ljus över Orienten
utan  befäster  istället  idén  om Orienten  både  som faktisk  plats  och  som idé. 147

Genom ett okritiskt användande av det orientaliska begreppet reproduceras denna
bild.  För  att  utmana  de  tidigare  tankesätten  gagnas  den  orientaliska
handskriftssamlingen  kanske  inte  av  ett  namnbyte  utan  snarare  av  en  öppen
diskussion  kring  begreppsanvändningen,  för  precis  som  Viktorija  Kalonaityté
menar så gynnas inte vetenskapen av likriktning utan det behövs ett kritiskt, och
även normkritiskt, tänkande för att föra utvecklingen framåt.148

Vad gäller  själva handskriftskatalogen i  sig  så är  den på det  stora hela  en
relativt objektiv redogörelse, även om vissa benämningar (så som primitiv) går att
finna.  Beskrivningarna är  i  det  närmaste  kliniska.  Detta  är  intressant  eftersom
dessa  kataloger  utgör  det  äldsta  arbetet  med  samlingen  i  sig  (bortsett  från

1 4 6 Kahle, S. (1993) ”Orientalism i Sverige”. Förord i Said, Edward Orientalism, s. 25–26.
1 4 7 Said, E. (2013) Orientalism, s. 107, 137, 144.
1 4 8 Kalonaityté, V. (2014) Normkritisk pedagogik: för den högre utbildningen, s. 48.
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samlarnas  eget  förvärvande).  Den begränsade  sökbarheten  i  katalogerna  skulle
också kunna gå att  underlätta  genom att  ha en digital  katalog där  sökord kan
taggas för att underlätta tillgänglighet och sökbarhet.

En av de anledningar till att det finns vissa problem med handskriftsmaterialet
gällande tillgängliggörande och ordnande skulle kunna härledas till  att  det inte
finns, eller har funnits någon arkivarie som arbetar direkt med samlingarna. Om
det i sin tur har ett samband med ett orientalistiskt synsätt eller ej  är svårt att
avgöra och något jag inte vill spekulera i.

Diskussionen  kring  uppdelningen  av  orientaliska  handskrifter  och
västerländska handskrifter är intressant eftersom det bidrar till en uppdelning av
världen, vilket gör att orientalismen överförs från en tid till en annan.

När  det  gäller  diskussionen  om  samlingarna  är  ett  arkiv-  eller
biblioteksmaterial  finns  den  viktiga  arkivvetenskapliga  aspekten  att
handskriftssamlingarna kan  berätta  så  mycket  mer  än  bara  den  rena  fysiska
information de bär på. De kan ge en insikt om samlarnas verksamhet och aktivitet,
något som bland annat Bertil Broomé påpekar. Att detta är ett argument för att inte
bryta ut handskrifterna från personarkiven är kanske inte så relevant för denna
undersökning, men vad som däremot kan diskuteras är om det går att härleda till
någon form av orientalistiskt maktperspektiv. Jag anser att den frågan är svår att
svara på och för att kunna ge ett fullgott svar skulle det krävas undersökningar av
den övriga handskriftssamlingen för att se om det gjorts någon skillnad på övriga
arkivbildares arkivmaterial och handskriftsmaterial. Men i detta sammanhang blir
diskussionen  om  total  archives  givetvis  intressant.  Biblioteks-  och
informationsvetaren Maitrayee Ghosh berättar i sin studie om de två arkiven på
Carltons  universitet  i  Kanada,  där  det  ena  ansvarar  för  den  institutionella
informationen  och  det  andra  ansvarar  för  bibliotekets  specialsamlingar.  I
biblioteksarkivet är arkivariernas inflytande vad gäller utvecklandet av riktlinjer
och  beslutsfattande  begränsat  som  en  direkt  följd  av  att  de  arbetar  under
universitetsbibliotekarien.149

Att  själva  ordnandet  har  blivit  eftersatt  på  grund  av  kunskapsluckor,  som
Zetterstéen menade i sin diskussion kring den orientaliska samlingen, rör det rent
fysiska ordnandet av handskrifterna på ett tidigt plan. Synen på kunskap som en
maktfaktor  gör  att  denna  historiska  kunskapsbrist  ger  en  bild  av  vad  med
materialet  som  var  prioriterat  eller  ej.  För  att  undvika  luckor  i  kunskap  om
normkritik och för att förutsättningar för normkreativitet i framtiden ska kunna
skapas är en lösning att tydligt implementera detta i mål och strategier.

1 4 9 Ghosh, M. (2011) ”Archives in Ontario: a report on study visits under Canadian Studies Fellowship”, s.
13–16.
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Tillgängliggörandet
Tillgängliggörandet  är  den  del  som  tydligast  speglar  dagens  arbete  och
förhållningssätt  till  den  orientaliska  handskriftssamlingen.  Eftersom
digitaliseringsarbetet endast är i den inledande fasen är det svårt att spekulera i
vilka ställningstaganden som kommer att göras med avseende på ämnesord och
dylikt.  Utan  en  medvetenhet  om  det  ovan  nämnda  kan  man  i
digitaliseringsprojektet  råka  gå  i  samma  fällor  som  man  tidigare  gjort,  med
avseende  på  begreppsanvändning  och  ett  utelämnande  av  en  viktig  historisk
dimension gällande  insamlandet.  För att  man i  framtiden ska kunna ändra sitt
förhållningssätt  till  kulturarvsbegreppet  i  allmänhet  och  till  den  orientaliska
handskriftssamlingen i synnerhet måste gårdagens och dagens problem lyftas och
diskuteras för att undvika att de också blir framtidens problem.

Attityden till att vilja utveckla och lyfta fram dessa typer av problem finns hos
biblioteket  och  verkar  vara  möjliga  framöver.  Vad  som  dock  går  att  finna
anmärkningsvärt  är  de  val  som  gjordes  i  2005/2006  års  utställning  om  den
semitiska professuren gällande att inte lyfta fram dessa typer av diskussioner och
frågeställningar när det fanns en möjlighet till  diskussion kring detta. Det visar
också att en djupt rotad historisk grund kan leva vidare i  framtidens praktiker.
Alon Confino menar att det finns en fara i att se minnet som en separat företeelse
när det i själva verket handlar om ett intrikat samspel mellan samhälle och kultur.
Han menar dock att det är oklart om studier av det kollektiva minnet kan användas
för att visa på hur ett givet samhälle konstruerar historien eller om det används för
att förstå historien.150

När  sedan  ytterligare  en  utställning  om  Carolina  Redivivas  samlingar
genomfördes 2008/2009 utmanades inte det orientaliska förhållningssättet. Att den
tidigaste  av  de  tre  utställningarna  i  denna  undersökning  visar  på  störst
medvetenhet om ett mer normkritiskt synsätt är noterbart. När enhetschefen menar
att utställningar i framtiden kan komma att göras för att lyfta fram olika aspekter
kring den orientaliska handskriftssamlingen betyder det att hon å verksamhetens
vägnar  är  öppen  för  att  föra  sådana  här  typer  av  diskussioner.  Vad  som kan
ifrågasättas  i  sammanhanget  är  dock  varför  biblioteket  inte  har  gjort  detta  på
åtminstone två försök tidigare.

I utställningarna finns en antydan om vilken särställning samlarna har haft,
och har, i den akademiska världen. Jag menar inte att förringa deras arbete kring
detta  med  denna  undersökning,  utan  snarare  att  nyansera  den  ganska
endimensionella  bild  som hittills  har  förmedlats.  Said menar  att  Orienten som
forskningsobjekt närmades – och i viss mån närmas – av den europeiske forskaren
i  första  hand  som  europé  och  i  andra  hand  som  individ.  Den  akademiska
orientalismen visar på Orienten som en plats för bedömning, disciplinering eller
avbildning, det vill säga, något som är passiviserat, fixerat och objektifierat i tid

1 5 0 Confino, A. (1997) ”Collective Memory and Cultural History: Problems of Method”, s. 1402–1403.
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och rum genom traditioner, retorik och sällskap och är i behov av förbättring. Att
överhuvudtaget  tala  om  Orienten  som  ett  forskningsområde  blir  talande  för
orientalismen eftersom det inte finns något motsvarande forskningsområde i Öst
som kallas Occidenten eller  occidentalism och att  benämna sig som orientalist
betyder att du har halva världen som forskningsområde, något som Said menar är
nästintill vetenskapligt omöjligt.151

Generellt gällande tillgängligheten på materialet kan sägas att det är inte bara
det som är tillgängliggjort som speglar ett orientalistiskt förhållningssätt, utan det
kan även sägas för vad som inte är tillgängliggjort. I nuläget arbetar man utefter
sin målsättning om att säkra samlingarna genom digitalisering vilket bidrar till att
visa att tillgänglighetsfrågan är prioriterad av biblioteket.

4.3 Avslutning

Denna uppsats  har diskuterat  om förvärvande, ordnande och tillgängliggörande
hos  den  orientaliska  handskriftssamlingen  har  påverkats  av  orientalism  och
maktstrukturer inom Carolina Rediviva.

Det  finns  en  rad  åtgärder  som  institutioner  med  liknande  samlingar  och
samma problematik  kan genomföra.  Några  exempel  på  sådana  åtgärder  skulle
kunna  vara:  enhetlig  metodologi,  ABM-överskridande  diskussioner  och
normkritiska samtal. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras behövs såväl
ekonomiskt  stöd  som  implementering  av  normkritiskt  tänkande  i  mål-  och
strategidokument.

Ett intressant sätt att bygga vidare på denna undersökning skulle kunna vara
att  diskutera  hur  valet  mellan  att  se  materialet  som  ett  biblioteks-  eller
arkivmaterial kan påverka hur dessa tre processer genomförts. Inom ramarna för
orientalism och makt finns det möjlighet att  fördjupa diskussionen kring dessa
ämnen genom att bredda undersökningen så tillvida att studera hur synen på detta
är från olika typer av samhällsgrupper så som akademiker eller medborgare med
olika bakgrund. En annan möjlig undersökning är hur förhållandet ser ut mellan
olika bibliotek som förvarar handskrifter  från samma ursprung och hur arbetet
med dem kan skilja sig åt, både i Sverige och internationellt. Vad som också skulle
bidra till att bredda denna fallstudie är en närmare analys över den grekiska och
slaviska samlingen på ett liknande sätt som denna undersökning gjorts och på så
sätt koppla ihop de olika delarna i hela handskriftssamlingen.

Denna  undersökning  har  dock  förhoppningsvis  bidragit  till  en  ökad
medvetenhet om hur omedvetna strukturer kan påverka det kollektiva minnet och
varför det är viktigt att föra en diskussion kring dessa typer av frågor, det är dock
viktigt att komma ihåg att en analys av denna typ aldrig är slutgiltig eftersom det

1 5 1 Said, E. (2013) Orientalism, s. 76, 113, 125, 147, 200.
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särskilt i kvalitativa studier rör sig om en tolkade form av kunskap. På samma sätt
är det vid intervjuer lätt att påverka de personer som låter sig intervjuas, medvetet
eller omedvetet, vilket kan vara svårt att påvisa.

Avslutningsvis  finns  som sagt  mycket  kvar  att  utveckla  inom forskningen
kring det kollektiva minnet inom arkivvetenskapen. Det är ett område som aldrig
blir inaktuellt och genom normkritiskt tänkande kan vi, och bör vi, som arkivarier
utmana rådande normer.

4.4 Sammanfattning

Syftet med denna undersökning var att medverka till en mer nyanserad bild av det
kollektiva  minnet  i  allmänhet  och  den  orientaliska  handskriftssamlingen  hos
Carolina Rediviva i  synnerhet  genom min frågeställning:  ”Har orientalism och
maktstrukturer inverkat på hur den orientaliska handskriftssamlingen på Carolina
Rediviva  förvärvats,  ordnats  och  tillgängliggjorts?  Om  ja,  på  vilket  sätt  och
varför? Om nej, hur har detta undvikits?”

Min slutsats är att jag genom min undersökning påvisat att orientalism och
maktstrukturer har spelat in för hur Carolina Rediviva arbetat kring samlingen,
oavsett  om det gäller  förvärv,  ordnande eller  tillgängliggörande.  Detta  trots  att
arbete och vilja att förändra detta finns och har funnits inom biblioteket.

Vad som kan sägas saknas hos Carolina Rediviva är tydligare riktlinjer att
arbeta efter och en bättre formulerad målbild. Det bör därför avsättas mer pengar
på kompetensutveckling i normkreativitet eftersom jag menar att man har arbetat i
den objektivistiska vetenskapens naivitet.

Det är viktigt att poängtera att det finns en medvetenhet hos de intervjuade
kring den orientalistiska problematiken. Det visar sig inte bara genom viljan att
diskutera  dessa  frågor  utan  också  genom till  exempel  det  utställningsprojekt  i
vilket man medverkade för att sprida kunskap om islamisk kultur. Att viljan finns
hos de anställda betyder att den ekonomiska delen spelar en avgörande roll för
möjligheten att genomföra projekt kring den orientaliska samlingen.

Carolina Rediviva förmedlar och förvaltar kulturarvet och utger sig för att
vara en identitetsskapande institution. Med en sådan inställning kommer ett ansvar
över vilken typ av bild som förmedlas, ett ansvar som inte endast kan läggas på
forskare  och  andra  utomstående,  som  man  från  bibliotekets  håll  vill  mena.
Carolina Rediviva påverkar vårt  kollektiva minne och måste därför också vara
medvetna om det. Det är därför av yttersta vikt för Carolina Rediviva att  med
jämna mellanrum se över sin retorik samt att utvärdera benämningar, uppslagsord
och ställningstaganden för att undvika att individbaserade generaliseringar blir en
del  av  deras  kunskapsförmedlande.  Enligt  kunskapssociologin  är  kunskap  en
kombination  av  tanke  och  social  kontext.  Den  makt  som  finns  inom
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kunskapsbegreppet  baseras  på  såväl  sociala  som  historiska  och  empiriska
erfarenheter.

Vad som saknas i verksamheten är en öppen diskussion om användandet av
begreppen  Orienten  och  orientalisk.  En  sådan  diskussion  skulle  visa  på  en
medvetenhet och förståelse för att det kan ligga värderingar i dessa ord som är
förlegade.

Frågan som möter läsaren av denna undersökning på titelbladet ”orientalisk
institution eller institutionaliserad orientalism?” blir således besvarad: ”orientalisk
institution  och institutionaliserad orientalism”.  Eftersom Carolina  Rediviva  har
arbetat och arbetar för att lyfta sin orientaliska samling ska deras arbete därmed
inte förringas.
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